
 

 

  



 

 

  

Ανάπτυξη Νέων Δεξιοτήτων για την  Προσβασιμότητα 
 
Καλώς ήρθατε στο έργο Certified Digital Accessibility Training του προγράμματος ERASMUS+ ! 

Συμβάλλουμε στην ψηφιακή προσβασιμότητα για όλους αναπτύσσοντας πλαίσιο δεξιοτήτων, 
εντοπίζοντας ρόλους εργασίας, αναπτύσσοντας προγράμματα σπουδών και εκπαιδεύσεις για 

διάφορους επαγγελματίες που συν-δημιουργούν στο Διαδίκτυο. 

Εάν σας ενδιαφέρει η ψηφιακή προσβασιμότητα επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας όπου μπορείτε 
να μάθετε για την ψηφιακή προσβασιμότητα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. 

Συνδεθείτε μαζί μας 
 στο Facebook: 

 https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject  

 μέσω του ιστότοπού μας:  
https://digital-accessibility.eu/  

 

https://digital-accessibility.eu/
http://digital-accessibility.eu/learn/login/index.php
https://feri.um.si/en/
http://www.stpeuropa.eu/
http://www.inuk.si/
https://www.uph.edu.pl/en/
https://bestcybernetics.com/en/projects-english/


 

Το έργο Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Ψηφιακής Προσβασιμότητας του 
προγράμματος Erasmus+ ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2018 προκειμένου να 
πληρεί  τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συγκεκριμένα της 

οδηγίας 2016/2012 (ΕΕ) σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και 
των εφαρμογών κινητού του δημοσίου τομέα. Η οδηγία καλεί όλες τις 

ιστοσελίδες και τις εφαρμογές κινητού του δημοσίου τομέα να είναι προσβάσιμες 
σε όλους έως και το έτος 2020. Το έργο περιλαμβάνει έξι οργανισμούς από τέσσερις 

συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες: τη Σλοβενία, την Πολωνία, την Ελλάδα και την 
Ισπανία. Οι εταίροι ανέπτυξαν όλοι μαζί ένα Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας, το οποίο προσφέρεται ως απάντηση 
στην αύξηση των αναγκών στην αγορά εργασίας για ειδικευμένο προσωπικό στον 

τομέα την ψηφιακής προσβασιμότητας στην Ευρώπη. 

Μάθετε για την Ψηφιακή Προσβασιμότητα 

Το Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας στοχεύει 
στην ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης επαγγελματιών που  

συν-δημιουργούν τον ιστότοπο, στην ενίσχυση εκπαιδευτικών και άλλων που 
ενδιαφέρονται για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Τα εκπαιδευτικά μαθήματα μπορούν να 

διεξαχθούν με την μορφή: 

Συνδυαστικού και οργανωμένου προγράμματος που θα εφαρμόζεται εν μέρει μέσω 
μιας ανεξάρτητης εργασίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης και εν μέρει μέσω 
της συμμετοχής σε εικονικά εργαστήρια όπου οι εκπαιδευόμενοι θα εκτελούν πρακτικές 
εργασίες. 

Ηλεκτρονική μάθηση μέσα σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://digital-accessibility.eu/learn/login/index.php


Οι Ενότητες που 
αναπτύχθηκαν για τα 
παραπάνω μαθήματα 

είναι: 

 

 

Αναπτύξαμε εκπαιδευτικά μαθήματα για: 

Διαχειριστή 
Ψηφιακής  
Προσβασιμότητας 

Ελεγκτής 
Ψηφιακής 

Προσβασιμότητας 

Web Developer  
με εξειδίκευση 
στην Ψηφιακή 
Προσβασιμότητα και 

Web Designer 
με εξειδίκευση  
στην Ψηφιακή 

Προσβασιμότητα 

Κάθε ενότητα αποτελείται από θέματα που 
αναλύονται στα μαθήματα μέσα από :  

Δραστηριότητες πριν από την αίθουσα για την ατομική 
μάθηση, • δραστηριότητες μέσα στην αίθουσα για την 
πρακτική εξάσκηση • δραστηριότητες μετά την αίθουσα 
με διαθέσιμα κουίζ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Επιπρόσθετοι μαθησιακοί πόροι παρέχονται για την 
περαιτέρω εμβάθυνση της γνώσης ή της κατανόησης. 

(6) 
Αξιολόγηση της  
Ψηφιακής 
Προσβασιμότητας  

(1) 
Εισαγωγή στην  
Ψηφιακή 
Προσβασιμότητα

(2) 
Διαχείριση της  
Ψηφιακής 
Προσβασιμότητας 

(3) 
Ανάπτυξη/ 
προγραμματισμός της 
Ψηφιακής 
Προσβασιμότητας 

(4) 
Σχεδιασμός της  
Ψηφιακής 
Προσβασιμότητας 

(5) 
Εφαρμογή της  
Ψηφιακής 
Προσβασιμότητας 


