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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://digital-

accessibility.eu/ 
η στους λογαριασμούς του προτζεκτ στο Facebook, LinkedIn και Twitter  
 

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία και τις ενημερώσεις του έργου 
 

Αποποίηση ευθυνών: Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου 

που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Καλώς ορίσατε στο τέταρτο ενημερωτικό δελτίο Έργου Κατάρτισης Πιστοποιημένης Ψηφιακής 

Προσβασιμότητας Erasmus +, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα Εκπαίδευσης 

Ψηφιακής Προσβασιμότητας και το Τελικό συνέδριο. 

 
 

Προσβάσιμη πλατφόρμα μάθησης 
Ως μέρος του προγράμματος Πιστοποιημένης Ψηφιακής Προσβασιμότητας που χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα Erasmus +, διοργανώνουμε μαθήματα για τέσσερις διαφορετικούς ρόλους εργασίας. Η εκπαίδευσή 

μας στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και άλλων που 

ενδιαφέρονται για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα παρουσιάσει την 

αναβαθμισμένη προσβάσιμη πλατφόρμα μάθησης που είναι διαθέσιμη στο digital-accessibility.eu/learn. Η 

πλατφόρμα είναι ψηφιακά προσβάσιμη. Αναπτύχθηκε στο σύστημα διαχείρισης μαθημάτων Moodle, μια λύση 

ανοιχτού κώδικα για την ηλεκτρονική μάθηση που είναι επεκτάσιμη, προσαρμόσιμη και ασφαλής με μια 

μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων δραστηριοτήτων. Η λύση έχει προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό και η μετάφραση 

μεμονωμένων διαλέξεων και υλικού έχει ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας προηγμένα πρόσθετα μετάφρασης. 

Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένα εξειδικευμένο πρόσθετο μετάφρασης για τη μετάφραση τίτλων δραστηριοτήτων 

και υλικών, το οποίο αντιμετωπίζει τους πραγματικούς περιορισμούς του Moodle στις μεταφράσεις. Για 

περαιτέρω ενεργοποίηση της προσβασιμότητας, έχει εγκατασταθεί και διαμορφωθεί μια προσθήκη 

προσβασιμότητας για να επιτρέπει σε μεμονωμένους χρήστες να τροποποιούν τις ρυθμίσεις τους σχετικά με 

το μέγεθος κειμένου και την προσαρμογή αντίθεσης για να ταιριάζουν στις οπτικές τους ανάγκες. Ο ιστότοπος 

ενσωματώνει επίσης ένα πρόγραμμα ανάγνωσης κειμένου σε ομιλία, ώστε ακόμη και οι χρήστες που ενδέχεται 

να έχουν προβλήματα με την ανάγνωση να μπορούν να χρησιμοποιούν τα μαθήματα. 

 
 

Μαθήματα στην προσβάσιμη πλατφόρμα μάθησης
Ως μέρος της εκπαίδευσης προσβασιμότητας, έξι ενότητες 
έχουν αναπτυχθεί και προετοιμαστεί στην προσβάσιμη πλατφόρμα 
μάθησης. 
 Η ενότητα Εισαγωγή στην Ψηφιακή Προσβασιμότητα παρουσιάζει τι 
είναι η Ψηφιακή Προσβασιμότητα, η ποικιλία των αναπηριών και των 
σχετικών αναγκών, τα κοινά εμπόδια για τα άτομα με αναπηρίες και 
τα οφέλη ψηφιακής προσβασιμότητας. Επιπλέον, παρουσιάζονται 
σχετικά πρότυπα και νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των 

προτύπων WCAG 2.0 / 2.1. Αυτή η ενότητα δόθηκε στην αρχή κάθε μαθήματος για τους συμμετέχοντες 
προκειμένου να εξοικειωθούν με γενικές πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή προσβασιμότητα. Τα υπόλοιπα 
μαθήματα που προσφέρονται έχουν ως εξής. 

http://digital-accessibility.eu/
http://digital-accessibility.eu/
https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/
https://www.linkedin.com/company/e-digital-accessibility-project-certified-digital-accessibility-training/
https://twitter.com/Martika94700976
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Στην ενότητα Διαχείριση ψηφιακής προσβασιμότητας, μπορείτε να 

εξοικειωθείτε με τη δημιουργία ευανάγνωστου και κατανοητού 

περιεχομένου ιστού, εγγράφων και εικόνων πολυμέσων. 

Στην ενότητα Ανάπτυξη / προγραμματισμός ψηφιακής 

προσβασιμότητας, μπορείτε να εξοικειωθείτε με προσβάσιμους 

ιστότοπους που συμμορφώνονται με τα πρότυπα WCAG. Το υλικό 

που καλύπτεται κυμαίνεται από HTML, CSS, ακόμη και τη χρήση 

JavaScript για την ανάπτυξη προσβάσιμων ιστότοπων. 

Στην ενότητα Σχεδιασμός ψηφιακής προσβασιμότητας, μπορείτε να 

εξοικειωθείτε με την αποτελεσματική χρήση χρωμάτων και 

αντιθέσεων, ποιες γραμματοσειρές θα επιλέξετε για τον ιστότοπό σας και πτυχές προσβασιμότητας του 

σχεδιασμού ιστοσελίδων και γραφικών. 

Στην ενότητα Εφαρμογή της ψηφιακής προσβασιμότητας, μπορείτε να μάθετε πώς να προετοιμάζετε ένα 

σχέδιο υλοποίησης ψηφιακής προσβασιμότητας και να εκτελείτε τους προκαταρκτικούς ελέγχους των 

εμποδίων προσβασιμότητας στο Διαδίκτυο, καθώς και οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας για την Προσβασιμότητα στον Ιστό Στην ενότητα Αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας, 

μπορείτε να μάθετε πώς να αξιολογείτε το υπάρχον περιεχόμενο με μη αυτόματο τρόπο και με τη χρήση 

εργαλείων δοκιμής ψηφιακής προσβασιμότητας. 

 
 
 

Πλατφόρμα εκμάθησης μεταφράσεων 
 
Ασκήσεις και εκπαιδευτικό υλικό διατίθενται πλήρως σε τέσσερις γλώσσες-

εταίρους (Ισπανικά, Πολωνικά, Σλοβενικά και Ελληνικά) και Αγγλικά. 

Αναπτύχθηκε ένα εξειδικευμένο πρόσθετο, ώστε το περιεχόμενο να μπορεί να 

είναι και να έχει μεταφραστεί στον ιστότοπο. 

Οι μεταφράσεις έγιναν για να συμπεριλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερους 

πιθανούς μαθητές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο, πάνω από 

152 εκατομμύρια άνθρωποι από την ΕΕ μπορούν να δουν το μαθησιακό 

περιεχόμενο στην πρώτη τους γλώσσα και ακόμη περισσότερο αν συμπεριλάβουμε εκείνους που 

καταλαβαίνουν μία από τις γλώσσες αλλά δεν τις ομιλούν ως την πρώτη τους γλώσσα. 
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Πρόσκληση σε εκδηλώσεις ψηφιακής προσβασιμότητας 
 
Ένα επίσημο και δημόσιο συμπέρασμα για ένα διετές έργο θα 

πραγματοποιηθεί με τη μορφή τελικών συνεδρίων σε κάθε 

συμμετέχουσα χώρα. Οι εκδηλώσεις θα προωθήσουν το έργο και τα 

αποτελέσματά του: τον ιστότοπο του έργου, την πλατφόρμα 

εκμάθησης, τις διαθέσιμες ενότητες και άλλα πνευματικά 

αποτελέσματα. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε 

μαθήματα μέχρι τώρα θα λάβουν πιστοποιητικά. Μαζί τους, οι 

συμμετέχοντες θα αποκτήσουν επίσημη απόδειξη της πρόσφατα 

αποκτηθείσας γνώσης σχετικά με την ψηφιακή προσβασιμότητα. 

Δεδομένου ότι οι δημόσιες συγκεντρώσεις δεν επιτρέπονται ή δεν ενημερώνονται προς το παρόν, τα 

συνέδρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και θα είναι δωρεάν για όλους. 

 

 
Για να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις, ακολουθήστε τα δίκτυα κοινωνικών μέσων, όπου δημοσιεύουμε 

τακτικά ειδήσεις για εκδηλώσεις καθώς και άλλα ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με την ψηφιακή 

προσβασιμότητα. 

 
Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε από τα μαθήματα που παρέχουμε, συμπληρώστε τη 

φόρμα αίτησης. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας μας και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα εκπαιδευτικά μας μαθήματα. 
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