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SLIDE 1 

Καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο της σειράς Ισότιμη Πρόσβαση 

και Συμπερίληψη στα ΠΠΣ. Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για 

προσβάσιμο σχεδιασμό. 

SLIDE 2 

Τα παραδοσιακά syllabi είναι συχνά πυκνογραμμένα και 

δυσανάγνωστα ιδιαίτερα για φοιτητές με δυσλεξία, ΔΕΠΥ, 

μαθησιακές δυσκολίες ή άτομα με μητρική άλλη πλην της 

ελληνικής  

Ένα συμπεριληπτικό syllabus μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο. 

Επίσης κάποια syllabi δεν μπορούν να αναγνωσθούν από screen 

readers διότι δεν συμμορφώνονται με κανόνες προσβασιμότητας. 

Τα παρακάτω βήματα θα σε βοηθήσουν να σχεδιάσεις ένα 

προσβάσιμο και ευανάγνωστο  syllabus. 

 

SLIDE 3 

 Σκεφτείτε την ιδέα να δημιουργήσετε online syllabus στα 

Google docs ή άλλο παρόμοιο πρόγραμμα  

 Τα Google docs αυτόματα δημιουργούν ένα outline από τις 

επικεφαλίδες ώστε να βοηθιούνται οι αναγνώστες να 

κατανοούν τα βασικά σημεία  

 Τα Google documents είναι προσβάσιμα και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από screen readers, screen magnifiers 

ακόμη και  braille displayers.  

 Επιτρέπουν Document-internal links και hyperlinks  

SLIDE 4 

Τέτοιου τύπου υπερσύνδεσμοι σε εκπαιδευτικούς πόρους και 

δομές προσφέρουν στους Καθηγητές δυνατότητες να οργανώσουν 

τη διδασκαλία τους δίνοντας έμφαση στη μάθηση. Για τους 

φοιτητές αυτοί οι υπερσύνδεσμοι παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε 

υποστηρικτές δομές και υπηρεσίες εντός και εκτός του 

πανεπιστημίου (ΔΟΣΥΠ, Συνήγορος του φοιτητή, Philologus, κτλ) 

(tutorial videos) καθώς και σε πληροφορίες διοικητικές. 
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SLIDE 5 

 Χωρίστε το κείμενο σε ενότητες.  

 Σπάστε το κείμενο σε παραγράφους.  

 Χρησιμοποιήστε πίνακες, bullets κτλ.  

 Στοιχίστε το κείμενο αριστερά.   

 Χρησιμοποιήστε  12-point sans serif font και  least 1.25 line 

spacing.  

 

SLIDE 6 

Φτιάξτε τον σχεδιασμό των μαθημάτων σε μορφή πίνακα. Αυτό 

δίνει μια συνολική εποπτεία των ενοτήτων του μαθήματος καθώς 

και το τι θα μάθουν και τι πρέπει να κάνουν σε κάθε ενότητα. 

Διατυπώστε τα θέματα, τις εργασίες και τα περιθώρια υποβολής με 

τη μορφή ερωτημάτων. Δημιουργήστε προσβάσιμους πίνακες 

 

SLIDE 7 

Για να κάνετε το υλικό πιο ενδιαφέρον αντικαταστήστε το κείμενο 

με σύμβολα, εικόνες και οπτικές αναπαραστάσεις του 

περιεχομένου. Η χρήση εικόνων και εικονιδίων επιτρέπει τη 

γρήγορη μεταφορά πληροφορίας και την κατανόηση. Μία εικόνα, 

ένα κολάζ εικόνων, φωτογραφίες από σημαντικούς συγγραφείς, 

ένα συννεφόλεξο μπορούν να διευκολύνουν το μάθημα. Φυσικά 

μην ξεχάσετε να παραπέμψετε στην πηγή από όπου πήρατε την 

εικόνα. Συγκεντρώστε εικονίδια για το email σας, τις ώρες 

συνεργασίας, την αίθουσα διδασκαλίας. Χρησιμοποιήστε πίνακες 

και πίτες και γραφήματα για χρήσιμες πληροφορίες, π.χ. 

χρησιμοποιείστε μια πίτα για να αναδείξετε το ποσοστό από τη 

συνολική βαθμολογία που παίρνει κάθε εργασία ή task του 

μαθήματος. 

SLIDE 8 

Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε τα βίντεο της σειράς Ισότιμη 

πρόσβαση και συμπερίληψη στα ΠΠΣ. Ελπίζουμε να πήρατε 
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μερικές ιδέες ώστε να κάνετε το μάθημά σας περισσότερο 

προσβάσιμο. Έχετε δύο επιλογές: η πρώτη είναι να εμμείνετε στις 

αρχικές σας παραδοχές. Η δεύτερη, να τολμήσετε να κάνετε μικρά-

μικρά βήματα υιοθετώντας κάθε φορά κάτι μικρό από όσα είπαμε. 

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στη μεγάλη αυτή πρόσκληση. 

Τολμήστε! 


