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Το έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού 

Υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

(ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 
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Αγαπητές συναδέλφισσες /Αγαπητοί συνάδελφοι 

 

Το παρόν προσαρμοσμένο επιμορφωτικό υλικό για τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού δη-

μιουργήθηκε στα πλαίσια του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη 

προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» - Οριζόντια Πράξη, με MIS 5001313 του ΙΕΠ. 

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό υλικό στόχο έχει να παρουσιάσει στους εκπαιδευτικούς, τις 

βασικές αρχές και προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαι-

δευτικού υλικού για τα Μαθηματικά Ε’ τάξης Δημοτικού. 

Το παρόν επιμορφωτικό υλικό οργανώνεται σε τέσσερα μέρη: 

• Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται 

στη συγγραφή ενός βιβλίου Μαθηματικών για να είναι προσβάσιμο από όσο το δυ-

νατόν περισσότερους μαθητές γενικής και ειδικής αγωγής. 

• Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται 

και ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία του υλικού για το περιεχόμενο του βιβλίου 

Μαθηματικών Ε΄ Δημοτικού σε απλοποιημένο κείμενο σύμφωνα με τις αρχές της με-

θόδου easy to read «Κείμενο για Όλους». Φυλλάδιο με τις αρχές διανεμήθηκε στους 

επιμορφούμενους στις δια ζώσης επιμορφώσεις που έγιναν στα πλαίσια του Υποέρ-

γου 1 της πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑ-

ΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και μετείχε ο συντάκτης ως εισηγητής στο αντικείμενο 

της παρουσίασης του προσβάσιμου υλικού για το βιβλίο Μαθηματικών Ε΄ Δημοτι-

κού. 

• Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα και ορισμένες τεχνικές που εφαρμό-

στηκαν για την ανάπτυξη του κεφαλαίου 4 του βιβλίου των Μαθηματικών Ε’ Δημοτι-

κού. Το υπόδειγμα αυτό διανεμήθηκε στους επιμορφούμενους και χρησιμοποιή-

θηκε στις δια ζώσης επιμορφώσεις που μετείχε ο συντάκτης ως εισηγητής στο αντι-

κείμενο της παρουσίασης του προσβάσιμου υλικού για το βιβλίο Μαθηματικών Ε΄ 

Δημοτικού. 



 

 

• Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζεται το πακέτο των διαφανειών που χρη-

σιμοποίησε ο συντάκτης ως εισηγητής στις δια ζώσης επιμορφωτικές ημερίδες σαν 

εισαγωγή στο αντικείμενο της παρουσίασης του προσβάσιμου υλικού για το βιβλίο 

Μαθηματικών Ε΄ Δημοτικού. 

Προτάσεις, ιδέες, ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικές με το προσβάσιμο υλικό για το βι-

βλίο Μαθηματικών Ε΄ Δημοτικού και γενικά για οποιοδήποτε βιβλίο Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης μπορεί να συζητηθούν με τον συντάκτη του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού, 

αν αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

kgirtis@gmail.com 

Καλή δύναμη στο έργο σας! 

 

Κωνσταντίνος Γκυρτής 

Δρ Πληροφορικής, Μαθηματικός 

Μάιος 2020 
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Ε ισαγωγή  

 

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις βασίζονται στη φιλοσοφία της ενταξιακής 

προοπτικής για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και την άρση των εμπο-

δίων στη μάθηση για όλους τους μαθητές (Κουρμπέτης,2015). Τα θεσμικά κείμενα, οι 

διακηρύξεις και οι πολιτικές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNESCO, 2007) και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το στρατηγικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση 2020 «ΕΚ 2020», στοχεύουν στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής που προ-

άγει την εφαρμογή ενταξιακών πρακτικών στο πλαίσιο της δημιουργίας σχολείων για 

όλους τους μαθητές (UNESCO, 2005). Η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των μαθη-

τών επιτυγχάνεται με τη δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

περιβαλλόντων, μέσων και υλικών μέσω της διαφοροποίησης της διδασκαλίας, του κα-

θολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal Design for Learning - UDL) και της αξιο-

ποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (European, 2009). 

Οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού UDL προωθούν την παρουσίαση της πληρο-

φορίας με ποικίλους τρόπους καθώς και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων 

σπουδών, διδακτικών στόχων, μεθόδων, υλικών, αξιολογικών διαδικασιών και εκπαι-

δευτικών περιβαλλόντων που αφενός ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της διαφορετι-

κότητας και στις ανάγκες όλων των μαθητών και αφετέρου είναι ευέλικτα, ώστε να 

προσφέρονται για τις αναγκαίες προσαρμογές και για ψηφιοποίηση της πληροφορίας 

καθώς υποστηρίζει ενεργά τη μαθησιακή διαδικασία ανάπηρων και μη μαθητών 

(Blamires, 1999-CAST, 2011). Ο «καθολικός σχεδιασμός» συνδέεται με την προσέγγιση 

της εκ των προτέρων εισαγωγής ενταξιακών χαρακτηριστικών σχεδιασμού με τη μεί-

ωση της ανάγκης των εκ των υστέρων προσαρμογών. Στηρίζεται στις ακόλουθες βα-

σικές αρχές: 

▪ πολλαπλοί τρόποι αναπαράστασης  

▪ πολλαπλοί τρόποι έκφρασης 

▪ πολλαπλοί τρόποι εμπλοκής. 

Ο όρος «καθολικός» αναγνωρίζει τη μοναδικότητα κάθε μαθητή και την ανάγκη 

συμπερίληψης των αναγκών του με τη δημιουργία ευκαιριών συμμετοχής (Rose, 2002).  
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H δυναμική σχέση μεταξύ καθολικού σχεδιασμού και Τεχνολογιών Πληροφοριών 

και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί ισχυρό μέσο προς την κατεύθυνση διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας και ενταξιακής εκπαίδευσης καθώς η τεχνολογία υποστηρίζει την προσβα-

σιμότητα και τη διαφοροποίηση του περιεχόμενου, των υλικών και των εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων μάθησης (Smith, 2007, Solomonidou, 2004). Η ευεργετική επίδραση 

των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία υποστηρίζεται από το Κέντρο Εφαρμοσμένης Έ-

ρευνας στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Center for Applied Research in Educational 

Technology, CARET) καθώς οι ΤΠΕ συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μαθησιακή διαδι-

κασία και στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Επιπλέον, στο πλαίσιο των νέων 

γραμματισμών οι ΤΠΕ (πολυτροπικότητα - πολυγραμματισμοί) αποτελούν εναλλακτικό 

μέσο γραμματισμού, διδασκαλίας και αξιολόγησης και ως πολυτροπικά εργαλεία εξυπη-

ρετούν την επικοινωνία, τη διακίνηση των πληροφοριών με πολλαπλούς τρόπους, τη 

γλωσσική ανάπτυξη, τη γνώση, τη σκέψη, την απόκτηση και βελτίωση ποικίλων δεξιο-

τήτων. Επιπλέον, ενθαρρύνουν το διάλογο, την επιχειρηματολογία, τη διατύπωση ε-

ρωτημάτων, προωθούν σημαντικά την προφορική επικοινωνία, την κοινωνική δικτύ-

ωση και συνεργασία. Επιπρόσθετα, η χρήση ΤΠΕ αυξάνει τη συμμετοχή των μαθητών 

και κινητοποιεί το ενδιαφέρον παιδιών που για διάφορους λόγους δε συμμετέχουν στη 

μαθησιακή διαδικασία με άλλους τρόπους (Izzo, 2015). Η συμβολή των ΤΠΕ είναι πολ-

λαπλή καθώς υποστηρίζει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γενικότερα όσους εμπλέκονται 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Burnett, 2010 Davies & Merchant, 2009-NAEYC, 1996 

Alberta Education, 2010, Stansbury, 2009 Smith, 2007). Στην περίπτωση των μαθητών 

με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η αξιοποίηση των ΤΠΕ μπορεί να είναι 

πολλές φορές η μόνη λύση πρόσβασης στη γνώση, στην πληροφορία, στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών και γενικότερα στη μαθησιακή διαδικασία (ΙΙΤΕ, 2006).  

Υπό το πρίσμα αυτό, στη συνέχεια παρουσιάζονται προτάσεις που λήφθηκαν υ-

πόψη για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού αναφορικά με το εγχειρίδιο των Μαθη-

ματικών της Ε΄ Δημοτικού, ώστε το εν λόγω εγχειρίδιο να είναι προσβάσιμο από όσο 

το δυνατόν περισσότερους μαθητές. Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται αποκλειστικά στις 

αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (UDL).   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1  –  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 

 
Προσβάσιμο βιβλίο 

Η ανάπτυξη ενός βιβλίου, το οποίο θα είναι προσβάσιμο από όλους τους μαθητές, πρέ-

πει να υλοποιείται με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές και πολυεπίπεδες 

ανάγκες των μαθητών και στην ετερογενή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού συμπε-

ριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτό 

σημαίνει πως το εν λόγω εγχειρίδιο θα πρέπει να αποδίδεται με ποικίλους τρόπους και 

μορφές, οπτικά, ακουστικά, απτικά, απλοποιημένο ως προς τη δομή του κειμένου και 

γενικότερα με μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση, ώστε να συμβάλει στη συμμετοχή 

όλων των μαθητών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  

Για το σχεδιασμό ενός βιβλίου θα πρέπει να τηρούνται προδιαγραφές τεχνικού και 

παιδαγωγικού χαρακτήρα (Zaranis,2011 Zaranis,2013 Zaranis,2014). Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει αξιοποιούνται οι όποιες προδιαγραφές που έχουν ήδη αναπτυχθεί από το ΙΕΠ 

ή άλλον εκπαιδευτικό οργανισμό σε προηγούμενα έτη και να εμπλουτίζονται όπου κρί-

νεται αναγκαίο με βάση τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού. Οι προδιαγραφές θα 

πρέπει να αφορούν στο συνολικό περιεχόμενο του βιβλίου, δηλαδή τόσο στο κείμενο 

όσο και στις γραφικές αναπαραστάσεις (σχήματα, εικόνες, διαγράμματα, κ.α.).  

Ειδικότερα, το κείμενο θα πρέπει να γίνεται κατανοητό από όλους τους μαθητές 

και να είναι απαλλαγμένο από περιττές λεπτομέρειες και δυσνόητες μη οικείες λέξεις 

και έννοιες ή όπου αυτές απαιτούνται να υπάρχει εναλλακτικός, απλοποιημένος τρόπος 

προσέγγισης, ανάλογα με το μαθητή. Αντίστοιχα για τις εικόνες και τις γραφικές ανα-

παραστάσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται η ευκρίνεια, η άμεση σύνδεση με το περιεχό-

μενο και η δυνατότητα αυξομείωσης του μεγέθους τους χωρίς παραμόρφωση.  

Οι όποιες προδιαγραφές θα πρέπει να ακολουθούν τις διεθνείς πρακτικές προσαρ-

μοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα και να λαμβάνονται υπόψη από την εκάστοτε 

συγγραφική ομάδα. Επίσης, οι αντίστοιχες προδιαγραφές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 

και σε κάθε μία από τις Ομάδες Εργασίας που θα αναλαμβάνει να προσαρμόζει το εγ-

χειρίδιο για να είναι προσβάσιμο από τους μαθητές της αντίστοιχης αναπηρίας. 
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Μορφότυποι 

Τα βιβλία που μετατρέπονται σε προσβάσιμη μορφή μπορούν να δοθούν σε διαφορε-

τικούς μορφότυπους (μορφές). (http://access.uoa.gr/ERMOFILOS/info.html#4 ανα-

κτήθηκε 5/5/2020). Με βάση τα παραπάνω, γενικά ένα βιβλίο προτείνεται να είναι δια-

θέσιμο στους ακόλουθους μορφότυπους, προκειμένου να καλύψει την αναγκαιότητα 

της πολλαπλής αναπαράστασης του περιεχομένου και γενικότερα της γνώσης: 

▪ απλό κείμενο (plain text) 

▪ προσβάσιμο επισημειωμένο έγγραφο (accessible document – τύπου DOCX) 

▪ προσβάσιμο έγγραφο τύπου PDF (accessible PDF) 

▪ προσβάσιμο επισημειωμένο κείμενο (accessible markup – XML) 

▪ μορφότυπος DAISY (digital talking book - DAISY2) 

▪ ηχητική απόδοση με φυσική φωνή και σε αναγκαίες περιπτώσεις σε συνθετική 

φωνή (audio -MP3) 

▪ ψηφιακή μορφή έτοιμου προς εκτύπωση braille κειμένου (braille-ready) 

▪ μορφοποιημένο βιβλίο για εκτύπωση σε μεγεθυσμένη μορφή (large-print-ready),  

▪ ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων για παραγωγή 

Για να είναι ένα βιβλίο προσβάσιμο από τους μαθητές με προβλήματα ακοής θα 

πρέπει να αποδοθεί σε μορφή βίντεο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, φέροντα και 

υπότιτλους. Επιπλέον, προτείνεται να είναι διαθέσιμο και σε μορφή απλοποιημένου κει-

μένου με τη μέθοδο easy to read, όπου αυτό είναι εφικτό προκειμένου να έχουν πρό-

σβαση στο περιεχόμενο και οι μαθητές με νοητική αναπηρία ή δυσκολίες κατανόησης.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 

 
Γενικά 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται βασικές αρχές που αφορούν στη συγγραφή του εγχει-

ριδίου, στους μορφότυπους που αναφέρθηκαν προηγουμένως, καθώς και ενδεικτικά 

παραδείγματα καθολικού σχεδιασμού.  

Πρώτα από όλα θα πρέπει να υπάρχει, σε ένα προσβάσιμο ψηφιακό έγγραφο, μια 

συνεκτική δομή που δημιουργείται από τη χρήση, εκ μέρους των συντακτών του, των 

ενσωματωμένων στυλ που διαθέτουν οι σύγχρονες εφαρμογές επεξεργασίας εγγρά-

φων, για όλο το σώμα του κειμένου, τον τίτλο, τον υπότιτλο, τις επικεφαλίδες και τις 

παραγράφους του. Για παράδειγμα, η δομή του εγγράφου πρέπει να ξεκινάει με επικε-

φαλίδα πρώτου επιπέδου (π.χ. Επικεφαλίδα1) και όταν αυξάνεται το επίπεδο λεπτομέ-

ρειας να αυξάνονται και οι επικεφαλίδες, δηλαδή οι επικεφαλίδες δευτέρου επιπέδου 

(Επικεφαλίδα2), τρίτου επιπέδου (Επικεφαλίδα3), κ.ο.κ. να έπονται της Επικεφαλίδας1, 

ώστε να υπάρχει λογική στη δομή του εγγράφου. Οι επικεφαλίδες πρέπει να είναι σύ-

ντομες προκειμένου οι χρήστες να περιηγούνται εύκολα και γρήγορα στο έγγραφο. 

Επίσης, καλό είναι να έχει αποφασιστεί εκ των προτέρων πόσα επίπεδα επικεφαλίδων 

θα χρειαστούν και να γίνει η αρίθμησή τους. Η αρίθμηση των επικεφαλίδων διευκολύνει 

το χρήστη να αντιληφθεί το επίπεδο του κειμένου στο οποίο βρίσκεται (Κουρουπέτρο-

γλου κά, 2016). 

Επίσης, το εικονογραφικό υλικό των ψηφιακών εγγράφων (εικόνες, διαγράμματα, 

γραφήματα, κλπ) θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με εναλλακτικό κείμενο, καθώς με 

το κείμενο αυτό οι χρήστες, ακόμη και εκείνοι χωρίς όραση, μπορούν να αντιληφθούν 

τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτά με εναλλακτικούς τρόπους (όπως ακου-

στικό ή απτικό).  

Οι πίνακες καλό είναι να χρησιμοποιούνται μόνο για δεδομένα και όχι για τη διάταξη 

κειμένου ή άλλων αντικειμένων (π.χ. εικόνες) μέσα στο έγγραφο. Επίσης, καλό είναι, 

οι πίνακες να έχουν απλή, δισδιάστατη δομή, να μην περιέχουν συγχωνευμένα ή διαι-

ρεμένα κελιά και έχει οριστεί σωστά μια γραμμή (ή γραμμές) κεφαλίδας. Οι πίνακες δεν 
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πρέπει να περιέχουν κενά κελιά, ούτε κενές γραμμές ή στήλες καθώς μπορεί να παρα-

πλανηθούν τα άτομα με απώλεια όρασης. Τέλος, είναι απαραίτητο, εάν ο πίνακας ε-

κτείνεται σε περισσότερες από μία σελίδες, να επαναλαμβάνεται η γραμμή κεφαλίδας. 

Για τη δημιουργία λιστών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται η αυτόματη διαδικασία 

εισαγωγής κουκίδων και αρίθμησης οι οποίες είναι διαθέσιμες στις σύγχρονες εφαρμο-

γές επεξεργασίας εγγράφων. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση επαναλαμβανόμενων 

κενών χαρακτήρων (κενά διαστήματα, χαρακτήρες TAB, χαρακτήρες επαναφοράς) κα-

θώς τα άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα αναγνώστη οθόνης μπορεί να θεωρή-

σουν τα πολλά "κενά" ως ένδειξη ότι έφτασαν στο τέλος του εγγράφου. Τέλος θα 

πρέπει να αποφεύγεται η χρήση υπογράμμισης σε λέξεις, τίτλους, επικεφαλίδες ή κεί-

μενο. 

Με την εφαρμογή των κανόνων αυτών δημιουργείται μια αντιληπτή δομή ακόμη 

και για τους τυφλούς χρήστες που χρησιμοποιούν πρόγραμμα αναγνώστη οθόνης με 

συνθετική ομιλία.  

(Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στους Οδηγούς Παραγωγής Προσβάσιμων 

Εγγράφων και Παρουσιάσεων που έχει συντάξει η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοι-

τητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ και είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο 

http://access.uoa.gr/DAG/index.html# - ανακτήθηκε 5/5/2020). 

Τέλος όταν πρόκειται για εγχειρίδιο Μαθηματικών ή γενικά για εγχειρίδιο που πε-

ριέχει μαθηματικές παραστάσεις, πρέπει όλες οι μαθηματικές εξισώσεις (ακόμα και τα 

απλά κλάσματα) να έχουν δημιουργηθεί με το πρόγραμμα επεξεργασίας εξισώσεων 

Mathtype, ώστε οι εξισώσεις αυτές να αποδοθούν έγκυρα σε ακουστική μορφή και 

κώδικα Nemeth. Την εποχή που συντάσσονται οι προτάσεις αυτές (Μάιος 2020) η ε-

φαρμογή Mathtype είναι η μοναδική εφαρμογή με την οποία μπορούμε να δημιουργή-

σουμε μαθηματικές εξισώσεις που να αποδίδονται έγκυρα και σε άλλες μορφές πέραν 

της οπτικής. 

Σημείωση: Η εφαρμογή Mathtype είναι προϊόν της εταιρείας wiris 

(http://www.wiris.com/mathtype). 

 

Βιβλίο γενικής αγωγής 

Η ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου αυτού προτείνεται να παραδίδεται σε αρχεία 

τύπου pdf και docx. Αυτοί οι τύποι αρχείων είναι απαραίτητοι για τις Ομάδες Εργασίες 
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που θα αναλάβουν τη μετατροπή του βιβλίου στους αντίστοιχους μορφότυπους. Ειδι-

κότερα η επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να είναι αρχείο τύπου docx, κα-

θώς προς το παρόν είναι ο τύπος αρχείου ο οποίος δίνει το πιο αξιόπιστο προσβάσιμο 

επισημειωμένο κείμενο (accessible markup – XML) το οποίο είναι απαραίτητο για την 

ακουστική απόδοση του βιβλίου με τη χρήση υπολογιστικού συστήματος. (Κουρουπέ-

τρογλου κά, 2016) 

Οι εικόνες, τα σχήματα και γενικά το εικονογραφικό υλικό 

που χρησιμοποιείται στο βιβλίο θα πρέπει να παραδίδεται σε 

ξεχωριστά αρχεία οργανωμένα σε κατάλληλους φακέλους και 

με ονοματοδοσία που θα προσδιορίζει το περιεχόμενο ή τη 

θέση τους στο βιβλίο, όπως φαίνεται και στη διπλανή εικόνα.  

Καλό είναι, τα αρχεία αυτά να είναι επεξεργάσιμα και από 

εφαρμογές ανοιχτού κώδικα που είναι εγκατεστημένες σε σύγχρονους προσωπικούς 

υπολογιστές. Επίσης, θα πρέπει να παραδίδεται και εναλλακτικό κείμενο με σύντομη 

περιγραφή των σχημάτων, των εικόνων και γενικά του πολυμεσικού υλικού που περιέ-

χονται στο εγχειρίδιο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του υλικού που 

θα είναι προσβάσιμο από τους μαθητές με προβλήματα όρασης ή και με άλλες αναπη-

ρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

Οδηγίες για την περιγραφή πολυμεσικών στοιχείων  

Για να είναι προσβάσιμα τα πολυμεσικά στοιχεία ενός ψηφιακού εγγράφου πρέπει να 

περιγράφονται λεκτικά. Επίσης, είναι σημαντικό, για τα άτομα με προβλήματα όρασης, 

με μαθησιακές δυσκολίες ή με άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η λεκτική περι-

γραφή αυτών των πολυμεσικών στοιχείων να ακολουθεί ορισμένους κανόνες. Κατ’ αρ-

χήν μια τέτοια περιγραφή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από:  

▪ Συντομία: Επειδή, για τα άτομα με προβλήματα όρασης, η διαδικασία ανάγνωσης 

βιβλίων απαιτεί περισσότερο χρόνο από αυτά που δεν έχουν προβλήματα όρασης, 

δεν θα πρέπει η διαδικασία αυτή να επιβραδύνεται περαιτέρω από άσκοπες περι-

γραφές εικόνων. Όταν μια εικόνα περιέχει σημαντικές πληροφορίες, η περιγραφή 

θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες με όσο το δυνατόν λιγότερες 

λέξεις. Εάν η ουσία μιας εικόνας, που είναι πλούσια σε οπτικές λεπτομέρειες, μπορεί 

να γίνει κατανοητή με μια ματιά, τότε και η περιγραφή της πρέπει να είναι εξίσου 
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σύντομη. Ομοίως, εάν οι πληροφορίες μιας εικόνας περιλαμβάνονται επίσης στο 

κύριο κείμενο και συνεπώς είναι προσπελάσιμες, τότε η περιγραφή εικόνας δεν πρέ-

πει να επαναλαμβάνει τις πληροφορίες. 

▪ Σαφήνεια: Είναι ζωτικής σημασίας, για τα άτομα με προβλήματα όρασης, να μην 

παραβλέπεται η σαφήνεια στην προσπάθεια παροχής πιο σύντομων περιγραφών. 

Εάν ο αναγνώστης πρέπει να ακούσει μια περιγραφή αρκετές φορές επειδή είναι 

κακογραμμένη ή παρουσιάζεται συγκεχυμένα, τότε ο γενικός στόχος της περιγρα-

φής αυτής δεν έχει επιτευχθεί. 

▪ Οργάνωση διάρρηξης (Drill-down): Σε μια σωστή περιγραφή πρέπει να ακο-

λουθείται μια οργάνωση ανάλυσης, π.χ. μια σύντομη περίληψη ακολουθούμενη από 

εκτεταμένη περιγραφή ή / και συγκεκριμένα δεδομένα. Η οργάνωση αυτή ονομά-

ζεται "Drill-down" και επιτρέπει στον αναγνώστη είτε να συνεχίσει να διαβάζει για 

περισσότερες πληροφορίες είτε να σταματήσει όταν έχει διαβάσει ό, τι θέλει. Αυτή 

η προσέγγιση υποστηρίζεται και από τον κώδικα XML που αποτελεί τη βάση για τα 

Ψηφιακά Ομιλούντα Βιβλία (DTB). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε συντομία κανόνες που αφορούν σε ορισμένα στοι-

χεία ενός ψηφιακού εγγράφου που αναφέρεται σε θέματα των θετικών επιστημών και 

απαιτούν περιγραφή για να είναι προσβάσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, με 

μαθησιακές δυσκολίες ή/και με άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

▪ Δεδομένα: Η περιγραφή πρέπει να επικεντρώνεται στα δεδομένα και όχι στα εξω-

τερικά οπτικά στοιχεία. Τα διαγράμματα που απεικονίζονται λεπτομερώς, για παρά-

δειγμα, συχνά περιέχουν βασικά δεδομένα τα οποία μπορούν να γίνουν προσβάσιμα 

με την παρουσίαση των δεδομένων ξεχωριστά από την περιγραφή της συνολικής 

εικόνας. 

▪ Πίνακες: Οι πίνακες πρέπει να παρουσιάζονται ως πίνακες, όχι ως περιγραφή αφή-

γησης. Η σωστή κωδικοποίηση των πινάκων, συμπεριλαμβανομένων των λεζαντών, 

των κεφαλίδων και των δεδομένων του, παρέχει καλύτερη πρόσβαση σε αυτούς 

από την περιγραφή της αφήγησης. 

▪ Διαδικασίες: Οι διαδικασίες που παρουσιάζονται οπτικά σε διαγράμματα ροής, 

μπορούν να μετατραπούν σε ένθετες λίστες με καλά αποτελέσματα. Οι αφηγημα-

τικές περιγραφές των διαγραμμάτων ροής και άλλων διαδικασιών συχνά αποτυγχά-

νουν να παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. 
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▪ Ραβδογράμματα: Τα ραβδογράμματα πρέπει να μετατραπούν σε προσπελάσι-

μους πίνακες. Θα πρέπει να δίνεται μια σύντομη περιγραφή του ραβδογράμματος 

και να παρέχονται οι ετικέτες τίτλου και οι ετικέτες των αξόνων. Δεν είναι απαραί-

τητο να περιγραφούν τα οπτικά χαρακτηριστικά των ράβδων, π.χ. το χρώμα τους, 

εκτός εάν υπάρχει ρητή ανάγκη, όπως μια ερώτηση σχετικά με το χρώμα μιας ρά-

βδου. 

▪ Διαγράμματα πίτας: Τα διαγράμματα πίτας πρέπει να μετατραπούν σε προσπε-

λάσιμους πίνακες. Δεν είναι απαραίτητο να περιγραφούν οι οπτικές ιδιότητες των 

γραφημάτων, π.χ. το χρώμα ενός τμήματος, εκτός εάν υπάρχει ρητή ανάγκη, όπως 

μια ερώτηση σχετικά με το χρώμα του τμήματος αυτού. 

 

Αφηγηματική Περιγραφή 

Πολλά πολυμεσικά αντικείμενα που αναφέρονται σε θέματα των θετικών επιστημών 

περιγράφονται καλύτερα με γραμμική, αφηγηματική περιγραφή. Παρόλα αυτά, αυτές 

οι "παραδοσιακές" περιγραφές αμιγώς οπτικών εικόνων (π.χ. το σχέδιο ενός διαγράμ-

ματος παραμέτρων ή ενός μαθηματικού διαγράμματος) ενισχύονται από περιγραφές 

που ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται προηγουμένως, δηλαδή 

να χαρακτηρίζονται από συντομία, οργάνωση "Drill-down", σαφήνεια και να δίνουν έμ-

φαση στα δεδομένα. 

 

Έλεγχος πλοήγησης 

Η περιγραφή που παρουσιάζεται ως κείμενο προτιμάται γενικά σε σχέση με τον ηχο-

γραφημένο ήχο, επειδή οι συσκευές ανάγνωσης κειμένου παρέχουν καλύτερο έλεγχο 

πλοήγησης. Επιπλέον, όταν η περιγραφή ακολουθεί σωστά τις αρχές της γλώσσας επι-

σήμανσης HTML, ειδικά για τις λίστες και τους πίνακες, παρέχει ταχεία και ανεξάρτητη 

πρόσβαση σε δεδομένα που δεν είναι διαθέσιμα μέσω της παραδοσιακής γραμμικής, 

περιγραφικής παρουσίασης του περιεχομένου. 

(Περισσότερες λεπτομέρειες στον ιστότοπο με ηλεκτρονική διεύθυνση  

http://ncamftp.wgbh.org/ncam-old-site/experience_learn/educational_me-

dia/stemdx/guidelines.html, ανακτήθηκε 5/5/2020) 
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Προτάσεις ανά μορφότυπο 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις για τις προδιαγραφές που 

πρέπει να ακολουθούν οι Ομάδες Εργασίας που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν προ-

σβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για ένα βιβλίο Μαθηματικών.  

 

Απλό κείμενο (plain text) 

Στη μορφή αυτή η σύνθετη δομή κειμένου, οι μαθηματικές παραστάσεις και η εικονο-

γράφηση θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί με την αντίστοιχη λεκτική περιγραφή 

τους. Το υλικό αυτό θα πρέπει να παραδίδεται και σε ένα απλό σειριακό (sequential) 

ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο θα πρέπει να ακολουθείται το πρότυπο Unicode έτσι 

ώστε να μπορεί να ανοιχτεί, να διαβαστεί και να τροποποιηθεί από τους περισσότερους 

διορθωτές κειμένου που είναι εγκατεστημένοι στους σύγχρονους προσωπικούς υπολο-

γιστές. 

Με αυτή τη μορφή προσβάσιμου ψηφιακού υλικού και τη χρήση των υποστηρικτι-

κών τεχνολογιών είναι δυνατή, εκτός από την οπτική αναπαράσταση του περιεχομένου, 

και η υποστήριξη αποδόσεών του όπως: 

▪ η ακουστική μέσω συνθετικής ομιλίας  

▪ η απτική/ανάγλυφη απόδοσή του μέσω μιας συσκευής απτικής ανάγνωσης όπως 

για παράδειγμα μια οθόνη Braille.  

Μάλιστα αν συνδυαστούν η οπτική αναπαράσταση και ακουστική απόδοση και να 

υποστηριχτούν και άτομα που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάγνωση, π.χ. άτομα με 

δυσλεξία. Επιπλέον το περιεχόμενο του βιβλίου σε απλό κείμενο θα μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί από εκπαιδευτικούς που θέλουν να αναπτύξουν προσαρμοσμένο υλικό για 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή με νοητική αναπηρία.  

Τέλος το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις Ομάδες Εργασίας που 

θα αναπτύξουν τους μορφότυπους DAISY, ηχητική απόδοση με φυσική φωνή, Braille 

ready. 

 

Προσβάσιμο επισημειωμένο έγγραφο (τύπου DOCX) 

Στο μορφότυπο αυτό θα πρέπει το κείμενο, η σύνθετη δομή του, τα στοιχεία δομής 

του βιβλίου, η εικονογράφηση, και γενικά όλα τα στοιχεία μορφοποίησης του βιβλίου 
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να διατηρούνται όπως και στην πρωταρχική μορφή του βιβλίου. Επιπλέον για κάθε 

πολυμεσικό στοιχείο (εικόνες, διαγράμματα, γραφήματα, κλπ) θα πρέπει να δίνεται και 

η λεκτική περιγραφή του. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τις σύνθετες μαθηματικές 

παραστάσεις. 

Η ανάγνωση του βιβλίου σε αυτό το μορφότυπο μπορεί να γίνει με διάφορους 

τρόπους (οπτική, ακουστική και απτική απόδοση) προσφέροντας στον αναγνώστη επι-

πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στα ενσωματωμένα πολυμεσικά στοιχεία καθώς και 

την εύκολη πλοήγηση στο περιεχόμενο του βιβλίου. 

Το ψηφιακό υλικό θα πρέπει να παραδίδεται σε ηλεκτρονικά αρχεία και να είναι 

επεξεργάσιμο από τις αντίστοιχες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στους σύγχρο-

νους προσωπικούς υπολογιστές, ακόμα και από αυτές του ανοιχτού κώδικα προκειμέ-

νου να χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή του βιβλίου ώστε να είναι προσβάσιμο από 

όλους τους μαθητές ή την ανάπτυξη άλλου εκπαιδευτικού υλικού. Στα αρχεία αυτά, το 

κείμενο θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο Unicode έτσι ώστε να μπορεί να τροπο-

ποιηθεί από τα σύγχρονα εργαλεία επεξεργασίας κειμένου.  

Για την παραγωγή αρχείων τύπου DOCX, που περιέχουν μαθηματικές παραστάσεις, 

είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η εφαρμογή Microsoft Word (έκδοση 2007 ή νε-

ότερη) με ενσωματωμένη την εφαρμογή MathType, καθώς προς το παρόν (Μάιος 

2020) δίνει τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα για την απόδοση των μαθηματικών παρα-

στάσεων σε κώδικα Nemeth και την ανάγνωσή τους από τις σύγχρονες εφαρμογές 

ανάγνωσης κειμένου. Επίσης, ο συνδυασμός των παραπάνω εφαρμογών δίνει τη δυ-

νατότητα για την παραγωγή αξιόπιστων αρχείων τύπου XML. 

Σημείωση: Το Microsoft Word είναι τμήμα της σουίτας εφαρμογών Microsoft Office 

της εταιρείας Microsoft (https://www.microsoft.com) και είναι μια ευρέως χρησιμοποι-

ούμενη εφαρμογή. 

 

Προσβάσιμο έγγραφο τύπου PDF  

Στο μορφότυπο αυτό θα πρέπει το κείμενο, η σύνθετη δομή του, τα στοιχεία δομής 

του βιβλίου, η εικονογράφηση, και γενικά όλα τα στοιχεία μορφοποίησης του βιβλίου 

να διατηρούνται όπως και στην πρωταρχική μορφή του βιβλίου. Επιπλέον για κάθε 

πολυμεσικό στοιχείο (εικόνες, διαγράμματα, γραφήματα, κλπ) θα πρέπει να δίνεται και 
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η λεκτική περιγραφή του. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τις σύνθετες μαθηματικές 

παραστάσεις. 

Η ανάγνωση του βιβλίου σε αυτό το μορφότυπο μπορεί να γίνει με διάφορους 

τρόπους (οπτική, ακουστική και απτική απόδοση) προσφέροντας στον αναγνώστη επι-

πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στα ενσωματωμένα πολυμεσικά στοιχεία καθώς και 

την εύκολη πλοήγηση στο περιεχόμενο του βιβλίου. 

Το ψηφιακό υλικό θα πρέπει να παραδίδεται σε ηλεκτρονικά αρχεία τύπου pdf, 

τα οποία παράγονται από τα αρχεία τύπου docx. Η ανάγνωση των αρχείων αυτών μπο-

ρεί να γίνεται από οποιοδήποτε εφαρμογή ανάγνωσης PDF και σε οποιοδήποτε λειτουρ-

γικό σύστημα του υπολογιστικού συστήματος. 

 

Κείμενο σε μορφή XML 

Στο μορφότυπο αυτό θα πρέπει το κείμενο, η σύνθετη δομή του, τα στοιχεία δομής 

του βιβλίου, η εικονογράφηση, και γενικά όλα τα στοιχεία μορφοποίησης του βιβλίου 

να διατηρούνται όπως και στην πρωταρχική μορφή του βιβλίου. Επιπλέον για κάθε 

πολυμεσικό στοιχείο (εικόνες, διαγράμματα, γραφήματα, κλπ) θα πρέπει να δίνεται και 

η λεκτική περιγραφή του. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τις σύνθετες μαθηματικές 

παραστάσεις. 

Η ανάγνωση του βιβλίου σε αυτό το μορφότυπο μπορεί να γίνει με τους ίδιους τρό-

πους που αναφέρονται και στην μορφή προσβάσιμου εμπλουτισμένου κειμένου (ο-

πτική, ακουστική και απτική απόδοση) προσφέροντας στον αναγνώστη επιπλέον τη 

δυνατότητα πλοήγησης και συγχρονισμού και για το τεχνικό περιεχόμενο (π.χ. μαθη-

ματικές εκφράσεις). 

Το περιεχόμενο του βιβλίου κατάλληλα μορφοποιημένο στη γλώσσα σήμανσης 

XML θα πρέπει να παραδίδεται σε ηλεκτρονικά αρχεία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί, 

είτε στη δημιουργία υλικού προς ανάρτηση στο Διαδίκτυο, είτε στη δημιουργία ψη-

φιακά ομιλούντος βιβλίου (digital talking book) στη μορφή DAISY, είτε να προσαρμο-

στεί με τη μορφή εικόνων, σκίτσων, πικτογραμμάτων, εάν κριθεί αναγκαίο εισάγοντάς 

το στην εφαρμογή που έχει ήδη αναπτύξει το ΙΕΠ για μαθητές με ΔΑΦ ή και άλλες 

αναπηρίες. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ακολουθείται τουλάχιστον η προδια-

γραφή XML 1.0 (XML 1.0 Specification), όπως αυτή έχει αναπτυχθεί από τον διεθνή 
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οργανισμό προτύπων W3C (World Wide Web Consortium) ή αντίστοιχη νεότερη (πε-

ρισσότερες λεπτομέρειες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.w3.org/TR/REC-

xml/, ανακτήθηκε 5/5/2020). 

Τα αρχεία θα πρέπει να είναι επεξεργάσιμα από τις σύγχρονες εφαρμογές επεξερ-

γασίας αρχείων XML (XML parser). Για την παραγωγή αρχείων XML είναι προτιμότερο 

να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Microsoft Word (έκδοση 2007 ή νεότερη) με ενσωμα-

τωμένη την εφαρμογή MathType, καθώς προς το παρόν (Μάιος 2020) δίνει τα πιο 

αξιόπιστα αποτελέσματα για την απόδοση των μαθηματικών παραστάσεων σε κώδικα 

Nemeth και την ανάγνωσή τους από τις σύγχρονες εφαρμογές ανάγνωσης κειμένου.  

 

Μορφή DAISY 

Στο μορφότυπο αυτό θα πρέπει το κείμενο, η σύνθετη δομή του, τα στοιχεία δομής 

του βιβλίου, η εικονογράφηση, και γενικά όλα τα στοιχεία μορφοποίησης του βιβλίου 

να διατηρούνται όπως και στην πρωταρχική μορφή του βιβλίου. Επιπλέον για κάθε 

πολυμεσικό στοιχείο (εικόνες, διαγράμματα, γραφήματα, κλπ) θα πρέπει να δίνεται και 

η λεκτική περιγραφή του. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τις σύνθετες μαθηματικές 

παραστάσεις. 

Η ανάγνωση του βιβλίου σε αυτό το μορφότυπο μπορεί να γίνει με τους ίδιους 

τρόπους που αναφέρονται και στην μορφή προσβάσιμου εμπλουτισμένου κειμένου (ο-

πτική, ακουστική απόδοση) προσφέροντας στον αναγνώστη επιπλέον τη δυνατότητα 

πλοήγησης και συγχρονισμού και για το τεχνικό περιεχόμενο (π.χ. μαθηματικές εκφρά-

σεις). 

Το εκπαιδευτικό υλικό στη μορφή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που 

έχουν δυσχέρεια στην ανάγνωση έντυπου υλικού (εντυπο-ανάπηρα), συμπεριλαμβα-

νομένων των ατόμων με οπτική αναπηρία (τυφλών, μερικώς βλεπόντων, ατόμων με 

δυσχρωματοψία, κλπ), αυτών με μαθησιακές δυσκολίες (συμπεριλαμβανομένων των 

δυσλεκτικών), αυτών με κινητική αναπηρία (άτομα με απώλεια της δεξιότητας στα άνω 

άκρα που δεν επιτρέπει το χειρισμό ενός εντύπου με φυσικό τρόπο), ή και όσων είναι 

ακουστικοί τύποι με βάση το μαθησιακό τους προφίλ και τις πολλαπλές νοημοσύνες 

του Gardner. Για την υποστήριξη των ατόμων αυτών έχει αναπτυχθεί το πρότυπο 

DAISY (Digital Accessible Information System – πρότυπο ANSI/NISO Z39.86-2005) που 

έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μία σωστή ακουστική αναπαράσταση έντυπου υλικού. 
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Το πρότυπο αυτό δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία ψηφιακά ομιλούντων βιβλίων 

(Digital Talking Books - DTB). Ένα DAISY ψηφιακά ομιλούν βιβλίο αποτελείται από μια 

συλλογή ψηφιακών αρχείων η οποία παρέχει μια προσβάσιμη αναπαράσταση του έντυ-

που βιβλίου για εντυπο-ανάπηρα άτομα. Αυτά τα ψηφιακά αρχεία μπορεί να περιέχουν 

ηχητικές εγγραφές από ανθρώπινη ή τεχνητή ομιλία, επισημειωμένο κείμενο (marked 

up text) και μια σειρά από μηχανικά-αναγνώσιμα (machine-readable) αρχεία. Έτσι ένα 

έντυπο βιβλίο μπορεί να μετατραπεί σε ομιλία χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό 

(Papadopoulos,2005, Presley,2008, Soderstrom, 2010, Kerscher, 1999, Κουρουπέτρο-

γλου κ.ά, 2016).  

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει κείμενο, να εισάγει ετικέτες και σημειώσεις, να 

πλοηγηθεί γραμμή-γραμμή στο περιεχόμενο, να προσαρμόσει την ταχύτητα εκφώνη-

σης χωρίς να δημιουργείται παραμόρφωση στον ήχο, κ.ά. Το πρότυπο DAISY δίνει τη 

δυνατότητα για αναπαράσταση των πινάκων, των αναφορών και άλλων πληροφοριών 

με φωνητική μορφή. Επίσης παρέχει δυνατότητα πλήρους πρόσβασης (πλοήγηση με 

πληκτρολόγιο, υποστήριξη για αναγνώστες οθόνης, κ.ά.). 

Το βιβλίο θα πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην τελευταία 

έκδοση DAISY 3 ή νεότερη καθώς η δημιουργία εγγράφων DAISY γίνεται με συγκεκρι-

μένα ελεύθερης (κυρίως) χρήσης εργαλεία, όπου η μεθοδολογία (δηλ. η σωστή δόμηση 

και επισημείωση του πηγαίου εγγράφου) είναι κοινή με όποια εργαλεία και αν χρησιμο-

ποιηθούν στο μέλλον. Επίσης θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη δομή του 

περιεχομένου γιατί ένα έγγραφο χωρίς δομή είναι δύσκολο να διαβαστεί από μη-ανά-

πηρο άτομο, πόσο μάλλον από εντυπο-ανάπηρο. Έτσι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην ιεράρχηση των επικεφαλίδων στις υποσημειώσεις και αναφορές, στην 

αρίθμηση σελίδων, στον πίνακα περιεχομένων, στο ευρετήριο, κ.ά. Επίσης θα πρέπει 

να δίνεται προσοχή στα μεταδεδομένα, στο εναλλακτικό κείμενο (παρέχει περιγραφή 

κάθε εικόνας για όσους δεν μπορούν να τις δουν) και στη σημασιολογική επισημείωση 

(όπου είναι δυνατό). 

Στην Ελλάδα τα υπάρχοντα ακουστικά βιβλία είναι κυρίως λογοτεχνικά ενώ τα βι-

βλία των θετικών επιστημών που περιέχουν μαθηματικές σχέσεις μετατρέπονται μόνο 

με ηχογράφηση από φυσικό ομιλητή. Παρόλα που τα συστήματα αυτόματης μετατρο-

πής Κειμένου-σε-Ομιλία έχουν βελτιωθεί σημαντικά, και δίνουν τη δυνατότητα για πα-

ραγωγή Ψηφιακά Ομιλούντων Βιβλίων με σχεδόν φυσική φωνή χωρίς τη μεσολάβηση 
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ηχογράφησης από ομιλητή, δεν είναι σε θέση σήμερα να αποδώσουν αυτόματα μαθη-

ματικές εκφράσεις χωρίς τη χρήση ενός συστήματος αυτόματης ακουστικοποίησης μα-

θηματικών συμβόλων και εκφράσεων σε Ελληνική συνθετική ομιλία (Κουρουπέτρογλου 

κ.ά, 2016, Riga κ.ά, 2016). 

Με δεδομένο ότι, προς το παρόν, δεν υπάρχουν εφαρμογές ανοιχτού κώδικα που 

να παράγουν πλήρη DAISY Ψηφιακά Ομιλούντα Βιβλία (Full DAISY) προτείνεται η 

χρήση ενός συνδυασμού εμπορικών εφαρμογών και δωρεάν εφαρμογών η οποία δίνει 

τα βέλτιστα αποτελέσματα. Στο σχήμα της επόμενης σελίδας δίνεται μια σχηματική 

αναπαράσταση, της διαδικασίας που ακολουθείται και των λογισμικών που χρησιμοποι-

ούνται, για την παραγωγή και την ακουστική απόδοση ενός Ψηφιακά Ομιλούντος Βι-

βλίου. 
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Σχήμα 1: Αναπαράσταση της διαδικασίας παραγωγής και ακουστικής απόδοσης ενός Ψηφιακά Ομιλούντος Βιβλίου) 
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Σημείωση: 

• Οι εφαρμογές Save-As-Daisy και MathPlayer διατίθενται δωρεάν.  

• Η εφαρμογή MathDaisy ήταν προϊόν της εταιρείας Design Science 

(https://www.dessci.com/en/), η οποία εξαγοράστηκε από την εταιρεία wiris  

(https://store.wiris.com/en), και προς το παρόν (Μάιος 2020) η εφαρμογή δεν 

είναι διαθέσιμη. 

• Η εφαρμογή ReadHear ήταν προϊόν της εταιρείας gh, η οποία εξαγοράστηκε από 

την εταιρεία SeeWriteHear (https://www.seewritehear.com), και προς το παρόν 

(Μάιος 2020) η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη. 

Επειδή στον κόσμο της τεχνολογίας οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και τα δεδομένα 

αλλάζουν συχνά, θα πρέπει η εκάστοτε Ομάδα Εργασίας να διερευνά τις εφαρμογές 

που είναι διαθέσιμες κατά τη συγγραφή του εκάστοτε εγχειριδίου. Επίσης, το εκπαι-

δευτικό υλικό που δημιουργείται, θα πρέπει να ελέγχεται, ως προς το κατά πόσο είναι 

επεξεργάσιμο και από τα εργαλεία ανοιχτού κώδικα που είναι διαθέσιμα τη δεδομένη 

εποχή. 

 

Ηχητική απόδοση  

Το εγχειρίδιο σε αυτή τη μορφή θα πρέπει να είναι αποθηκευμένο σε ψηφιακά αρχεία 

ήχου (audio -MP3 ή WAV) ή/και κειμένου ώστε, είτε να αποδίδεται με φυσική φωνή, 

είτε να υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης με εφαρμογές συνθετικής φωνής. Η σύνθετη 

δομή κειμένου και τα πολυμεσικά στοιχεία (εικόνες, διαγράμματα, γραφήματα, κλπ) θα 

πρέπει να αποδίδονται με την αντίστοιχη λεκτική περιγραφή τους.  

Για την απόδοση του υλικού με φυσική φωνή, ο αφηγητής, εκτός από την καλή 

χροιά φωνής και τη σωστή άρθρωση που πρέπει να έχει για να προκαλεί το ενδιαφέρον 

του ακροατή, είναι απαραίτητο να είναι προσεκτικός με την απόδοση των μαθηματικών 

στοιχείων του βιβλίου. Μερικά από τα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν την αφή-

γηση είναι τα ακόλουθα:  

▪ Η φωνή του αφηγητή να διαθέτει σαφήνεια και ικανή δύναμη και να παράγει κα-

θαρή και σαφή ηχητική απόδοση. 

▪ Η φωνή του αφηγητή να διαθέτει αντοχή και να μην εμφανίζει χαρακτηριστικά 

κούρασης ή μείωση της αποτελεσματικότητας της αφήγησης. 
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▪ Η ομιλία να είναι σαφής, εύκολα κατανοητή, να διαθέτει ποικιλία χρωματισμών και 

να μην παρουσιάζει χαρακτηριστικά γεωγραφικής ή πολιτισμικής προέλευσης. 

▪ Ο αφηγητής να διαθέτει φυσική ευαισθησία στις έννοιες των λέξεων και των φρά-

σεων. 

▪ Ο αφηγητής να μεταφέρει την γενικότερη αίσθηση του κειμένου στον ακροατή (το 

κλίμα, το ύφος και τον ρυθμό). 

▪ Ο αφηγητής να διατηρεί ένα συνεπές ύφος αφήγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ηχογράφησης. 

▪ Ο αφηγητής να αποδίδει ξένες λέξεις, κύρια ονόματα και φράσεις, εφόσον υπάρ-

χουν στο κείμενο, με ακρίβεια και φυσικότητα, χωρίς να διασπάται ο ρυθμός της 

αφήγησης. 

Τα αρχεία θα πρέπει να οργανωμένα σε φακέλους και με ονοματοδοσία που θα 

διευκολύνει την εύρεση της ενότητας του εγχειριδίου στην οποία αναφέρονται. Επίσης 

τα αρχεία θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλογο (index), σε επεξεργάσιμο κείμενο, 

στον οποίο θα εμφανίζεται σε μορφή πίνακα ο τίτλος του μαθήματος, το τεύχος και ο 

αύξων αριθμός κεφαλαίου ή ενότητας που εκφωνείται. Μία πρόταση προς συζήτηση 

είναι η προσθήκη διαφορετικών χαρακτηριστικών ήχων πριν την εκφώνηση κάποιας 

κατηγορίας (π.χ. ένας χαρακτηριστικός ήχος πριν την εκφώνηση περιεχομένου θεω-

ρίας, άλλος ήχος πριν την εκφώνηση ασκήσεων). 

 

Ψηφιακή μορφή έτοιμου προς εκτύπωση Braille κειμένου  

Το προσβάσιμο υλικό (εκτύπωση Braille – Braille ready) στη μορφή αυτή θα είναι δια-

θέσιμη μόνο για απτική/ανάγλυφη ανάγνωση. Η σύνθετη δομή κειμένου και τα πολυ-

μεσικά στοιχεία (εικόνες, διαγράμματα, γραφήματα, κλπ) καθώς και οι σύνθετες μαθη-

ματικές παραστάσεις θα πρέπει να αποδίδονται με την αντίστοιχη λεκτική περιγραφή 

τους. 

Έτσι για το ψηφιακό υλικό με το περιεχόμενο του βιβλίου θα πρέπει να ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

▪ Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή επεξεργάσιμη από οποιονδήποτε επεξερ-

γαστή κειμένου – συμπεριλαμβανομένων και εφαρμογών ανοικτού κώδικα. Όλα τα 

ψηφιακά κείμενα πρέπει να διαβάζονται από συστήματα συνθετικής ομιλίας (text-
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to-speech), και να είναι πλοηγήσιμα ανά ενότητα και κεφάλαιο (Κουρουπέτρογλου, 

2004). 

▪ Οι εικόνες θα πρέπει να συνοδεύονται από εναλλακτικό κείμενο και μεγάλες περι-

γραφές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο (εναλλακτικό κείμενο είναι μια αντικατάσταση 

εικονογραφικού υλικού που εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό με το ίδιο το υλικό, προκει-

μένου να υπάρχει πρόσβαση σ’ αυτό μέσω λογισμικών ανάγνωσης οθόνης). 

▪ Οι μαθηματικές παραστάσεις θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στο αρχείο του 

κειμένου με τη χρήση της εφαρμογής MathType και να παραδίδονται και ως εικόνες 

συνοδευόμενες από εναλλακτικό κείμενο. 

Για την ακριβέστερη ανάγνωση του περιεχομένου, τα επίπεδα, οι τίτλοι και οι επι-

κεφαλίδες θα καθορίζονται με την τοποθέτηση σημάνσεων (tags). Για το κείμενο θα 

πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μετατροπής σε κώδικα Braille. Το ηχητικό υλικό με το 

περιεχόμενο του βιβλίου θα πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές DAISY 3 όπως αυτές 

έχουν οριστεί από την κοινοπραξία DAISY (http://www.daisy.org/ ανακτήθηκε 

5/5/2020) 

Για την έντυπη μορφή του βιβλίου σε κώδικα Braille θα πρέπει να ακολουθούνται 

οι προδιαγραφές που έχει εκπονήσει η ομάδα των εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο υλο-

ποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου του ΙΕΠ (βλέπε http://www.prosvasimo.gr/el/ 

anaptiksh-prodiagrafwn-prosvasimou-ekpaideutikou-ylikou).  

Στον ελλαδικό χώρο, για τη μετατροπή ενός ψηφιακού κειμένου σε κώδικα Braille 

χρησιμοποιείται ευρέως η δωρεάν εφαρμογή WinBraille, σημαντικό χαρακτηριστικό της 

οποίας είναι η υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσα καθώς επίσης και του Ελληνικού συ-

στήματος Braille. Όμως η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζεται πλέον από τους δημιουρ-

γούς της και δεν μπορεί να αποδώσει σωστά τις μαθηματικές παραστάσεις και εξισώσεις 

στον κώδικα Nemeth. Παρόμοια προβλήματα με την απόδοση των μαθηματικών παρα-

στάσεων και εξισώσεων σε κώδικα Nemeth, παρουσιάζει και το δωρεάν λογισμικό 

odt2braile που είναι μια ελεύθερη επέκταση για την ανοικτού κώδικα σουίτα εφαρμο-

γών γραφείου LibreOffice. 

Για τους παραπάνω λόγους, προς το παρόν, προτείνεται η χρήση της εμπορικής 

εφαρμογής DBT (Duxbury Braille Translation) η οποία δίνει τα βέλτιστα αποτελέσματα. 

Μάλιστα η τελευταία έκδοση της εν λόγω εφαρμογής (από τον Μάρτιο του 2019) υ-
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ποστηρίζει και τον ελληνικό τρόπο μετάφρασης των μαθηματικών παραστά-

σεων σε κώδικα Braille. Όμως, επειδή στον κόσμο της τεχνολογίας οι εξελίξεις είναι 

ραγδαίες και τα δεδομένα αλλάζουν θα πρέπει να γίνεται επανεκτίμηση της κατάστασης 

κάθε φορά που θα πρέπει να δημιουργηθεί ψηφιακή μορφή έτοιμου προς εκτύπωση 

Braille κειμένου. 

Σημείωση: Η εφαρμογή DBT είναι εμπορικό προϊόν της εταιρείας Duxbury Systems 

(http://www.duxburysystems.com) 

 

Βιβλίο σε μεγεθυσμένη εκτύπωση 

Όπως είναι γνωστό, στο ελληνικό σύστημα Α/θμας και Β/θμιας εκπαίδευσης, το βασικό 

μέσο προσέγγισης της γνώσης για κάθε μάθημα είναι το ένα και μοναδικό βιβλίο που 

διανέμεται δωρεάν από την πολιτεία. Η δυσκολία πρόσβασης οποιουδήποτε μαθητή, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση, των μαθητών με προβλήματα όρασης (κυρίως αμβλύω-

πες) σε αυτό το βασικό μέσο προσέγγισης της γνώσης αποτελεί κυρίαρχο εμπόδιο στη 

μάθηση και κατά συνέπεια οδηγεί στον αποκλεισμό (Γελαστοπούλου Μ., 2015). Μετά 

από όσα αναφέρονται προηγουμένως κρίνεται απαραίτητο να προσαρμοστούν όλα τα 

σχολικά βιβλία στις ανάγκες της εν λόγω ομάδας στόχου με απώτερο σκοπό την προώ-

θηση της προσβασιμότητας και την υλοποίηση της Διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Ν.  4074/2012). 

Στην περίπτωσή μας, για να είναι δυνατή η προσαρμογή του βιβλίου στις ανάγκες 

των αμβλυώπων μαθητών θα πρέπει, κατά τη φάση της δημιουργίας του βιβλίου, να 

λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που ισχύουν για την εκτύπωση σε μεγεθυσμένη 

μορφή (large-print-ready) μερικοί από τους οποίους αναφέρονται στη συνέχεια. 

▪ Να μην χρησιμοποιούνται γραμματοσειρές με υπερβολικά λεπτές γραμμές ή ασυ-

νήθιστη μορφή και με χαρακτηριστικά που μειώνουν την εξοικείωση με τη μορφή 

των γραμμάτων. 

▪ Να δίνεται προσοχή στο κείμενο που αποδίδεται σε μη κειμενική μορφή (εικόνα 

κειμένου) ώστε να είναι ευανάγνωστο και από άτομα με προβλήματα όρασης. 

▪ Να δίνεται προσοχή στην αντίθεση χρώματος και το πάχος των γραμμών σε γρα-

φήματα, διαγράμματα, σχήματα, κά. 
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▪ Να γίνει πρόβλεψη ώστε οι γραφικές αναπαραστάσεις του βιβλίου (γραφήματα, 

διαγράμματα, σχήματα, κά) να σχεδιαστούν ως διανυσματικά γραφικά (Vector 

Graphics), για να μπορούν να μεγεθυνθούν χωρίς απώλεια ποιότητας. 

▪ Να γίνει πρόβλεψη ώστε όσες εικόνες δημιουργηθούν ως γραφικά ψηφίδων 

(Bitmap Graphics) να έχουν επαρκή ανάλυση (τουλάχιστον 300dpi) για να μπορούν 

να μεγεθυνθούν χωρίς απώλεια ποιότητας. 

▪ Να υπάρχει επαρκής αντίθεση μεταξύ κειμένου και υποβάθρου όπου αυτό υπάρχει. 

Επίσης για τη δημιουργία των τόμων του βιβλίου για τους αμβλύωπες μαθητές θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να ακολουθούνται οι οδηγίες και οι προδιαγραφές 

που έχει εκπονήσει η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ, όπως για παράδειγμα: 

▪ Χρήση γραμματοσειρών sans serif σε έντονη (bold) μορφή (π.χ.. Arial, Verdana) 

▪ Μεγέθη γραμματοσειρών 18 και 28 

▪ Μέγεθος χαρτιού Α4  (21Χ29 εκ.) 

▪ Αριθμός σελίδων κάθε τόμου περίπου 150 

▪ Περιθώρια σελίδων 2 εκ. 

▪ Χρήση δύο αριθμών για τη σελιδοποίηση (ο ένας αριθμός δείχνει τη σελίδα του 

βιβλίου των αμβλυώπων και ο άλλος τον αριθμό σελίδας των βλεπόντων). 

Περισσότερες λεπτομέρειες στους ιστότοπους με διεύθυνση  

http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm 

http://www.prosvasimo.gr/el/ (ανακτήθηκαν 5/5/2020) 

 

Απτικά ανάγλυφα σχήματα  

Όπως τα οπτικά σχήματα εξυπηρετούν τον βλέποντα μαθητή, έτσι και τα ανάγλυφα 

διευκολύνουν τον μαθητή με προβλήματα όρασης να κατανοήσει καλύτερα τις μαθη-

ματικές έννοιες. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι οι απτικές εικόνες προσθέτουν ενδιαφέ-

ρον και νόημα στην ανάγνωση ιστοριών για πολλά παιδιά με προβλήματα όρασης 

(Norman,2003 Κατσούλης,2016).  

Στόχος των απτικών απεικονίσεων είναι η αναπαράσταση της πραγματικότητας, 

υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τη διαδικασία της κατανόησης, καθώς μεταδίδουν με σα-

φέστερο τρόπο το μήνυμα που πρέπει να αποστείλουν. Για τη δημιουργία τους έχουν 

αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές, αλλά όποια τεχνική και αν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη τα ακόλουθα: 
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▪ Οι ανάγλυφες απεικονίσεις προορίζονται για απτική σάρωση/αντίληψη.  

▪ Σκοπός μιας ανάγλυφης απεικόνισης είναι να μεταδοθεί μια ιδέα ή μια πληροφορία 

και όχι να αναπαραχθεί ακριβώς μια οπτική εικόνα σε ανάγλυφη μορφή. 

▪ Μια ανάγλυφη εικόνα δεν μπορεί ποτέ να είναι τόσο ολοκληρωμένη και πλήρης όσο 

η αντίστοιχη οπτική εικόνα. 

▪ Μια ανάγλυφη αναπαράσταση δεν μπορεί ποτέ να κατανοηθεί αμέσως και πλήρως. 

Για την κατασκευή ανάγλυφου διδακτικού υλικού απαιτείται μεθοδολογική αυστη-

ρότητα, αναζήτηση κατάλληλων πρώτων υλών, υλικών, έρευνα και εκτελεστική ακρί-

βεια για να αποκτήσουν οι μαθητές με προβλήματα όρασης κατάλληλα εργαλεία μάθη-

σης αποτελεσματικά στην απτική εξερεύνηση.  

Για τους λόγους που αναφέρονται προηγουμένως θα πρέπει να είναι διαθέσιμα α-

νάγλυφα σχήματα του βιβλίου, η πλήρης απόδοση των οποίων δεν είναι δυνατή μόνο 

με την περιγραφή.  

Για την παραγωγή του υλικού αυτού προτείνεται να ακολουθούνται οι προδιαγρα-

φές που έχει εκπονήσει η ομάδα των εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο υλοποίησης συγ-

χρηματοδοτούμενου έργου του ΙΕΠ (βλέπε http://www.prosvasimo.gr/el/ anaptiksh-

prodiagrafwn-prosvasimou-ekpaideutikou-ylikou). Επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται υ-

πόψη και η εξέλιξη της τρέχουσας τεχνολογίας για την παραγωγή απτικού υλικού (ε-

κτυπωτές 3-Δ, κόστος παραγωγής, κ.ά.) 

 

Μορφή βίντεο στην ΕΝΓ, φέροντα και υπότιτλους 

Οι κωφοί μαθητές σε όλους τους τομείς της ζωής τους λειτουργούν οπτικά. Αντιλαμ-

βάνονται τον κόσμο μέσω της όρασης τους και μέσα από αυτή δομούν τη σκέψη και 

τη γλώσσα τους χωρίς να βιώνουν αυτή την ιδιαιτερότητα τους ως προβληματική 

(Κουρμπέτης, 2010). Οι κωφοί μαθητές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και στη 

γλώσσα μόνο μέσω της όρασης, ενώ οι βαρήκοοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 

και μέσω της ακοής τους λειτουργώντας περισσότερο ή λιγότερο ως ακούοντα άτομα 

μολονότι μπορεί να δυσκολεύονται (Easterbrooks, 2006).  

Για την υποστήριξη των ατόμων με προβλήματα ακοής, θα πρέπει να δημιουργείται 

ψηφιακό υλικό, με την απόδοση του περιεχομένου του εγχειριδίου στην ΕΝΓ, με τη 
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μορφή βίντεο. Για τη δημιουργία του εν λόγω υλικού πρέπει να ακολουθούνται συγκε-

κριμένες προδιαγραφές για κωφούς, οι οποίες να αφορούν: (1) στη διεπαφή και (2) 

στην απόδοση του κειμένου στην ΕΝΓ. 

Στα πλαίσια του δίγλωσσου μοντέλου εκπαίδευσης θα πρέπει στην οθόνη του υ-

πολογιστικού μέσου (επιτραπέζιος ή φορητός προσωπικός υπολογιστής, ταμπλέτα, κι-

νητό τηλέφωνο, διαδραστικός πίνακας) να γίνεται παρουσίαση του νοηματικού κειμέ-

νου δίπλα στην αντίστοιχη περιοχή του βιβλίου έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση 

των δύο γλωσσών. Η αντιστοίχιση των κειμένων με το βίντεο πρέπει να γίνεται σε 

επίπεδο λέξης, φράσης ή περιόδου με τη χρήση αισθητικά και λειτουργικά άρτιων τε-

χνολογιών (Kourbetis, 2013). 

 

 

Εικόνα 1: Δείγμα από το βιβλίο Μαθηματικών της Β’ Δημοτικού 

 

Όλο το προσβάσιμο υλικό του βιβλίου θα πρέπει να είναι σε πολυμεσική ηλεκτρο-

νική μορφή με δυνατότητες εκτύπωσης. Στην πολυμεσική ηλεκτρονική μορφή θα πρέ-

πει να συνδυάζει η παρουσίαση του βιβλίου στη μορφή του τυπωμένου εγχειριδίου, με 

βίντεο όπου θα γίνεται απόδοση όλων των κειμένων, που προκύπτουν από τη συνερ-

γασία της Ομάδας Εργασίας και της συγγραφικής ομάδας και περιέχονται στο σχολικό 

εγχειρίδιο, στην ΕΝΓ. Επιπλέον το κείμενο με τη μορφή υποτίτλων θα εμφανίζεται κάτω 

από τη βιντεοσκοπημένη παρουσίαση της ΕΝΓ και ταυτόχρονα θα γίνεται ανάγνωση, 
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από φυσικό ομιλητή, του κειμένου αυτού. Τα αρχεία με τα πολυμεσικά δεδομένα (αρ-

χεία PDF, βίντεο, ήχου) θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε ανεξάρτητους ξεχωρι-

στούς ηλεκτρονικούς φακέλους.  

Για την πληρέστερη απόδοση των κειμένων στην ΕΝΓ καθώς και την αποτελεσμα-

τικότερη ανάπτυξη της διεπαφής θα πρέπει ακολουθούνται οι προδιαγραφές που έχει 

εκπονήσει η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ (βλέπε http://www.prosvasimo.gr/el/). 

Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η εξέλιξη της τρέχουσας τεχνολογίας για 

την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (τόσο στο υλικό όσο και στο λογισμικό). 

 

Μορφή απλοποιημένου κειμένου με τη μέθοδο easy to read 

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου χρησιμοποιείται ο γραπτός και ο προ-

φορικός λόγος και απευθύνεται σε μαθητές που δυσκολεύονται για οποιοδήποτε λόγο, 

είτε αντιμετωπίζει κάποιου είδους αναπηρία είτε όχι. Με τη μεθοδολογία easy-to-read, 

επιλεγμένα κείμενα αντικαθίστανται και στη θέση τους τοποθετούνται οι πιο ωφέλιμες 

πληροφορίες, εκφρασμένες με τον πλέον άμεσο και ευθύ τρόπο και με την ανάλογη 

μορφή, ώστε να γίνονται ευκολότερα αντιληπτές από τα άτομα που παρουσιάζουν δυσ-

λειτουργίες στη ικανότητα της ανάγνωσης και κατανόησης, εμπλουτισμένες με την ου-

σία και την απόδοση που ο συγγραφέας θέλει να μεταδώσει. 

Οι απλοποιήσεις που γίνονται για την προσαρμογή ενός βιβλίου πρέπει να ακολου-

θούν τις αρχές της μεθόδου easy-to-read, που αφορούν σε λέξεις, προτάσεις, ύφος 

συγγραφής, εικόνες, σχεδιασμό, μορφή, κ.ά. Έτσι, το περιεχόμενο του εγχειριδίου θα 

πρέπει να απλοποιείται ακολουθώντας τις προδιαγραφές, όπως αυτές αναπτύχθηκαν 

από την ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ (βλέπε http://www.prosvasimo.gr/el/ 

anaptiksh-prodiagrafwn-prosvasimou-ekpaideutikou-ylikou, European Commission, In-

clusion Europe, 2009). Στην Εικόνα 2 εμφανίζεται, από το βιβλίο Μαθηματικών Α’ και 

Β’ Δημοτικού, η έννοια «Χρόνος» όπως έχει αποδοθεί με τη μέθοδο easy to read. 
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Εικόνα 2: Δείγμα από το προσαρμοσμένο, με μέθοδο easy to read, βιβλίο Μαθηματικών Α’ και Β’ 

Δημοτικού 
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Δείγμα για μαθηματικές έννοιες 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα δείγμα, από τρεις (3) μαθηματικές έννοιες που αναφέ-

ρονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθηματικών της Ε’ Δημοτικού, σε 

μορφή με βάση τις αρχές της μεθόδου easy to read. 

 

Έννοια: Ψηφίο 

Ψηφίο 
 
Ψηφίο είναι το σύμβολο, 
δηλαδή τα σημάδι που χρησιμοποιούμε  
για να γράψουμε αριθμούς. 
 
Τα σύμβολα αυτά που τα λέμε ψηφία 

είναι οι αριθμοί  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

  
Ένας αριθμός μπορεί να έχει μόνο ένα ψηφίο. 
Για παράδειγμα ο αριθμός 5 έχει ένα ψηφίο, 

δηλαδή το 5.  

 
Ένας άλλος αριθμός μπορεί να έχει δύο ψηφία. 
Για παράδειγμα ο αριθμός 13 έχει δύο ψηφία, 
δηλαδή το ψηφίο 1 και το ψηφίο 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για να γράψω τον αριθμό 13  
γράφω το ψηφίο 1 και το ψηφίο 3. 
 
 

 1  3           13 

 
 
 
 

13 

1 3 
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Ένας αριθμός μπορεί να έχει τρία ή και πιο πολλά ψηφία. 
Για παράδειγμα ο αριθμός 206 έχει τρία ψηφία, 
δηλαδή το ψηφίο 2, το ψηφίο 0 και το ψηφίο 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για να γράψω τον αριθμό 206 
γράφω το ψηφίο 2, το ψηφίο 0 και το ψηφίο 6 
 

   2  0  6              206 

  

 

Έννοια: Σύμβολα πράξεων 
(Προϋπόθεση να έχει εμπεδωθεί η έννοια της κάθε πράξης, πρόσθεση-αφαίρεση-πολ-

λαπλασιασμός-διαίρεση ) 

Σύμβολα πράξεων 
 
Το σύμβολο μιας πράξης είναι το σημάδι  
που βάζω ανάμεσα σε δύο αριθμούς  
και μου δείχνει ποια πράξη θα κάνω. 
 

  2 + 3 

 

19  -  6            

 

41 Χ 53 

 

84 : 4 

 
Τα σύμβολα των πράξεων είναι τέσσερα. 
 

6 0 

206 

2 
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+ Το σύμβολο αυτό το λέμε συν. 
και μου δείχνει πως πρέπει να κάνω πρόσθεση. 

 

- Το σύμβολο αυτό το λέμε πλην. 
και μου δείχνει πως πρέπει να κάνω αφαίρεση. 

 

x Το σύμβολο αυτό το λέμε επί.  
και μου δείχνει πως πρέπει να κάνω πολλαπλασιασμό. 

 

: Το σύμβολο αυτό το λέμε δια.  
και μου δείχνει πως πρέπει να κάνω διαίρεση. 

 

 

Έννοια: Γεωμετρικά σχήματα 
 

Γεωμετρικά σχήματα  
 
Ό,τι βλέπω  γύρω μου έχει το δικό του σχήμα. 
Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά σχήματα. 
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Γεωμετρικά σχήματα λέμε τα σχήματα όπως: 
 
• το τρίγωνο  

                      
 
 
• το τετράγωνο 

                                
 
 
• το ορθογώνιο 

          
 
 
• ο κύκλος 
 

                       
 
 
• το τραπέζιο 
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• ο  ρόμβος  
 

                        
 

 

Οι αρχές της μεθόδου easy-to-read, θα πρέπει να αξιοποιούνται με ευελιξία καθώς 

οι μαθητές χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια και θα πρέπει το υλικό να δια-

τίθεται και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να προσαρμόζεται σε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό. (Αραμπατζή, 2011 COI,2010).  

Επίσης, όταν πρόκειται για εγχειρίδιο Μαθηματικών, εκτός από το περιεχόμενο του 

βιβλίου, πρέπει να απλοποιούνται ξεχωριστά με βάση τις αρχές της μεθόδου easy to 

read και ορισμένες μαθηματικές έννοιες που αναφέρονται στο αντίστοιχο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών. 

 

Ενδεικτικό δείγμα καθολικού σχεδιασμού  

Μελετώντας τον τρόπο εισαγωγής της κλασματικής μονάδας στο παλαιό βιβλίο Μαθη-

ματικών της Ε’ Δημοτικού (Ενότητα 16 σελ. 46-47) παρατηρείται ότι δεν αντανακλώ-

νται οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση ώστε η γνώση να είναι προ-

σβάσιμη από όλους τους μαθητές. 
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Μερικές ενδεικτικές προτεινόμενες αλλαγές για την εισαγωγή της κλασματικής μο-

νάδας είναι οι ακόλουθες: 

▪ Αρχικά θα πρέπει να εισαχθούν οι επιλεγμένες κλασματικές μονάδες μία – μία με 

βιωματικό τρόπο (π.χ. δραστηριότητα μέσα στην τάξη στην οποία ο μαθητής θα 

κληθεί να εμπλακεί στον τεμαχισμό μοναδιαίων φυσικών ποσοτήτων και στην επι-

λογή του ενός μέρους αυτών), να επεξηγηθούν και στη συνέχεια να γίνει η μεταξύ 

τους σύγκριση (σημειωτέον ότι στο εν λόγω εγχειρίδιο η σύγκριση προηγείται του 

προσδιορισμού των κλασματικών μονάδων). Στη συνέχεια της προηγούμενης βιω-

ματικής δραστηριότητας μπορεί να ακολουθήσει η οπτική αναπαράσταση της εισα-

γόμενης γνώσης με την κατάλληλη εικόνα (δηλ. να ακολουθεί τις προδιαγραφές 

που αναφέρονται στα προηγούμενα). 

▪ Η ταυτόχρονη εισαγωγή κλασματικών μονάδων και γεωμετρικών σχημάτων ενδε-

χομένως να προκαλεί σύγχυση και θα μπορούσε να αποφευχθεί ή τα γεωμετρικά 

σχήματα ως μέσο εισαγωγής τους να έπονται του προσδιορισμού της εισαγόμενης 

έννοιας ή και ακόμα καλύτερα να υπάρχει δυνατότητα παραπομπής σε ορισμό που 

επεξηγεί τα σχήματα. 

▪ Η επιλογή συσχέτισης δύο τραπεζίων με το εξάγωνο για την εισαγωγή στην κλα-

σματική μονάδα δεν είναι η πλέον κατάλληλη για ένα πρώτο επίπεδο. Επίσης, η 

σύνδεση του πλάγιου παραλληλογράμμου με το εξάγωνο ως μέρος αυτού δεν είναι 

ευδιάκριτη. Σε μια προσβάσιμη εκδοχή το εξάγωνο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο 

και στο εσωτερικό του με διακεκομμένες γραμμές  να είναι αναγνωρίσιμα τα παραλ-

ληλόγραμμα που το απαρτίζουν. Ομοίως και στα υπόλοιπα σχήματα. Έτσι, σε ένα 

βιβλίο τα επιλεγμένα παραδείγματα θα πρέπει να είναι κατανοητά και στο βαθμό 

που επιτρέπεται να συνδέονται με την καθημερινότητα και τα βιώματα των παιδιών 

και επιπλέον να υπάρχουν επίπεδα δυσκολίας για πιο προχωρημένους μαθητές.   

▪ Στο υπάρχον κείμενο παρατηρείται μεγάλος όγκος πληροφοριών που παρατίθενται 

σε μικρή επιφάνεια με αποτέλεσμα το περιεχόμενο να είναι πυκνό, δυσνόητο και 

δύσκολα διαχειρίσιμο. Η διάταξη του κειμένου και των εικόνων θα πρέπει να συμ-

βάλει στην κατανόηση του περιεχομένου. 
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▪ Η διατύπωση των εκφωνήσεων «Τι σχέση έχει…» δεν διευκολύνει την κατανόηση 

του ζητούμενου. Θα πρέπει να ακολουθείται πιο απλή δομή των προτάσεων επιλέ-

γοντας και το κατάλληλο λεξιλόγιο. 

▪ Το κείμενο των εκφωνήσεων καθώς και οι περιγραφές των γραφικών αναπαραστά-

σεων θα πρέπει να αποδίδεται: 

o  ηχητικά από φυσικό ομιλητή 

o σε μορφή γραφής Braille και στην περίπτωση των γραφικών αναπαραστά-

σεων σε ανάγλυφη μορφή 

o σε βίντεο στην ΕΝΓ 

o σε απλοποιημένη μορφή με τη μέθοδο easy to read 

o σε μορφή XML, απλού και εμπλουτισμένου κειμένου 

o σε μεγενθυσμένη εκτύπωση  (μεγέθη γραμματοσειράς 18 και 28). 

▪ Όλα τα αντικείμενα (αρχεία ήχου, εικόνων, βίντεο, κά) θα πρέπει να παραδίδονται 

σε ξεχωριστούς φακέλους σε μορφή επεξεργάσιμη από εφαρμογές που μπορούν να 

εγκατασταθούν στους σύγχρονους υπολογιστές. 

 

Υποστηρικτικό υλικό 

Για οποιοδήποτε υποστηρικτικό υλικό δημιουργείται πρέπει η αντίστοιχη Ομάδα Εργα-

σίας να συντάσσει και οδηγούς για την υποστήριξη των τελικών χρηστών (end user). 

Τέτοιο υλικό μπορεί να είναι: 

▪ Οδηγός εγκατάστασης (αν πρόκειται για υλικό που χρειάζεται εγκατάσταση σε υπο-

λογιστή)  

▪ Οδηγός χρήσης 

▪ Προδιαγραφές ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αν πρόκειται για ψηφιακό υλικό, για την 

αναπαραγωγή του οποίου, απαιτείται ηλεκτρονική συσκευή)  

▪ Εκπαιδευτικό υλικό (αν απαιτείται επιμόρφωση) 

▪ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ) 
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ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ EASY-TO-READ 

 

Βασικές αρχές 

• Δεν επιδιώκουμε να κατασκευάσουμε ένα έγγραφο το οποίο θα είναι προσβάσιμο από 

όλους ανεξαιρέτως τους αναγνώστες, αλλά να προσαρμόσουμε το έγγραφο στις ανάγκες 

της εκάστοτε ομάδας-στόχου. 

• Η προσαρμογή είναι μια επαναφήγηση του κειμένου και όχι μια «μετάφραση». 

• Σημασία δεν έχει πόσο λεπτομερείς πληροφορίες δίνουμε αλλά πόσες από αυτές θα γί-

νουν κατανοητές από την εκάστοτε ομάδα-στόχο.  

 

Γενικές οδηγίες  

Ένα έγγραφο αποτελείται από κείμενο και εικόνες. Τόσο οι εικόνες όσο και οι λέξεις έχουν τα 

δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους όταν χρησιμοποιούνται από μόνα τους.  

Με λόγια μπορούμε: 

• Να εξηγήσουμε τα πράγματα με μεγάλη λεπτομέρεια 

• Να δώσουμε πολλές πληροφορίες 

• Να περιορίσουμε τις παρανοήσεις και αφήσουμε λιγότερα περιθώρια για παρερ-

μηνείες. 

Με εικόνες μπορούμε: 

• Να καταστήσουμε τις πληροφορίες κατανοητές από οποιονδήποτε ανεξάρτητα από 

ποια γλώσσα ομιλεί ή πόσο καλά ξέρει να διαβάζει 

• Να παραστήσουμε συγκεκριμένο πρόσωπο, αντικείμενο ή θέση καθώς και απλές 

ενέργειες 

• Να προκαλέσουμε περισσότερο ενδιαφέρον και να καταστήσουμε λιγότερο απω-

θητικό το περιεχόμενο από ότι το απλό κείμενο. 

Γι' αυτό καλύτερα είναι να χρησιμοποιούμε λέξεις και εικόνες μαζί. 

Ιδιαίτερα για την απόδοση βασικών εννοιών καλό είναι να υποστηρίζουμε το κείμενο με ει-

κόνες, χωρίς βέβαια αναγκαστικά σε κάθε πρόταση να εισάγουμε και μια εικόνα. 

Με αυτόν τον τρόπο οι εικόνες μπορούν να υποστηρίξουν και να εξηγήσουν το κείμενο χωρίς 

να το αντικαταστήσουν.  

Οι συγγραφείς και οι εικονογράφοι θα πρέπει να γνωρίζουν την ομάδα στόχο και τις ιδιαίτε-

ρες δυσκολίες που αντιμετωπίζει.  

Καλό θα είναι πριν το υλικό λάβει την τελική του μορφή, να διαβάζουμε το κείμενο δυνατά 

και έτσι να ελέγχουμε αν ακούγεται φυσιολογικά. 
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Επίσης, καλό θα είναι πριν το υλικό λάβει την τελική του μορφή, να ελέγχεται από κάποια 

μέλη της ομάδας στόχου και να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν παρατηρήσεις τους. 

 

Τι προσέχουμε στο περιεχόμενο  

Γράφουμε για συγκεκριμένα θέματα και αποφεύγουμε τις αφηρημένες έννοιες. 

Αποφεύγουμε τις μεταφορικές έννοιες, καθώς οι έννοιες αυτές μπορεί να μην κατανοούνται 

εύκολα από αναγνώστες της ομάδας-στόχου. Για παράδειγμα αποφεύγουμε εκφράσεις, ό-

πως «στο τέλος της ημέρας…», «Βασικά…», «παίρνω την τύχη στα χέρια μου…». 

Γράφουμε συνοπτικά, αποφεύγοντας την περιγραφή πολλών ενεργειών σε μία πρόταση. 

Γράφουμε με λογική συνέχεια, ώστε κάθε ενέργεια να ακολουθείται από ένα μόνο λογικό 

βήμα τη φορά. 

Κάθε δράση πρέπει να περιγράφεται με απλό τρόπο, χωρίς μεγάλη εισαγωγή και ανάμειξη 

πολλών χαρακτήρων 

Χρησιμοποιούμε λέξεις και προτάσεις που είναι κατανοητές εύκολα.  

Χρησιμοποιούμε σύντομες προτάσεις. Για να το πετύχουμε αυτό γράφουμε μόνο μία ιδέα 

ανά πρόταση και βάζουμε τελεία πριν να ξεκινήσουμε μια νέα ιδέα, αντί να συνεχίσουμε 

χρησιμοποιώντας κόμμα ή το σύνδεσμο "και". 

Τακτοποιούμε τις λέξεις μιας φράσης σε μία γραμμή, εάν είναι δυνατόν. 

Αποφεύγουμε δύσκολες λέξεις και προτιμούμε απλές λέξεις του καθημερινού λεξιλογίου που 

αρμόζουν στην περίσταση. 

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δύσκολες λέξεις (π.χ. όταν εξηγούμε μια νέα έννοια) ορί-

ζουμε τι σημαίνουν οι λέξεις χρησιμοποιώντας εύκολες και περισσότερο κατανοητές λέξεις. 

Εξηγούμε τις δύσκολες λέξεις την πρώτη φορά που εμφανίζονται και τις επισημαίνουμε. Συ-

νήθως η εξήγηση ακολουθεί αμέσως την πρόταση που περιέχει τη λέξη (για περισσότερη 

έμφαση χρησιμοποιούμε χρωματιστά πλαίσια). 

Καλό είναι να επαναλαμβάνουμε την εξήγηση δύσκολων εννοιών και λέξεων. 

Εξηγούμε ή περιγράφουμε περίπλοκες σχέσεις με συγκεκριμένο και λογικό τρόπο, έτσι ώστε 

τα γεγονότα να εξελίσσονται σε ένα λογικό χρονολογικό πλαίσιο. 

Χρησιμοποιούμε παραδείγματα για να εξηγήσουμε έννοιες. Προσπαθούμε να χρησιμοποιή-

σουμε παραδείγματα που τα άτομα της ομάδας-στόχου γνωρίζουν από την καθημερινή τους 

ζωή. 

Προτιμάμε, όπου είναι δυνατό, ρήματα ενεργητικής φωνής καθώς η χρήση παθητικής φωνής 

μπορεί να μπερδέψει μερικές φορές τον αναγνώστη. Για παράδειγμα αντί να πούμε «Τα δι-

καιώματα των αναπήρων προστατεύονται από το κράτος», προτιμάμε το «Το κράτος προ-

στατεύει τα δικαιώματα των αναπήρων». 

Προτιμάμε να χρησιμοποιούμε χρόνους στην οριστική και να αποφεύγουμε την υποτακτική. 
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Χρησιμοποιούμε το β’ ενικό ή το α’ πληθυντικό. Για παράδειγμα αντί για «Ο υποψήφιος θα 

πρέπει να μας αποστείλει…» προτιμούμε το «Στείλε μας…» ή αντί για «Πληροφορίες διατίθε-

νται στο…» προτιμούμε το «Βρίσκουμε πληροφορίες στο…» 

Όπου είναι εφικτό, προτιμάμε τη χρήση ρημάτων αντί για ουσιαστικά. Για παράδειγμα, αντί 

για τη φράση «Κάνουμε μετρήσεις των πλευρών του τριγώνου…» γράφουμε «μετράμε τις 

πλευρές του τριγώνου…». 

Αποφεύγουμε τη χρήση συνηρημένων λέξεων και αποστρόφων. 

Αποφεύγουμε τη χρήση αντωνυμιών της μορφής «αυτός-ή-ό, κάποιος-α-ο, κ.ά» καθώς μπο-

ρεί να προκαλέσουν σύγχυση στα άτομα της ομάδας-στόχου. Είναι προτιμότερο να χρησιμο-

ποιούμε, στη θέση τους, τα ονόματα των προσώπων ή των πραγμάτων στα οποία αναφερό-

μαστε. 

Η επανάληψη είναι καλύτερη από την ποικιλία. Χρησιμοποιούμε την ίδια λέξη ή εικόνα όταν 

γίνεται αναφορά στο ίδιο πράγμα.  

Αποφεύγουμε τις ερωτήσεις, καθώς η χρήση τους κουράζει τους αναγνώστες της ομάδας-

στόχου. 

Αποφεύγουμε την εκτύπωση του περιεχομένου, σε γυαλιστερό ή πολύ λεπτό χαρτί. Το χαρτί 

που χρησιμοποιούμε για φωτοτυπίες ή παρόμοιο είναι αρκετό. 

 

Τι προσέχουμε στην εμφάνιση του περιεχομένου 

Η εμφάνιση του περιεχομένου πρέπει να είναι ελκυστική για τον αναγνώστη που ανήκει στην 

ομάδα-στόχο, οπότε χρησιμοποιούμε μεγάλα περιθώρια και διάστιχο τέτοιο, ώστε το κεί-

μενο να είναι αραιό και έτσι περισσότερο προσβάσιμο. Τα δε σχέδια στου εξώφυλλο πρέπει 

να σχετίζονται με το περιεχόμενο. 

Οργανώνουμε το κείμενο σε τμήματα με περιορισμένο αριθμό γραμμών ανά σελίδα. Φρο-

ντίζουμε κάθε πρόταση να χωρίζεται σε φράσεις έτσι ώστε, κάθε μία από αυτές τις φράσεις 

να χωράει σε μία γραμμή. 

Προσπαθούμε, κάθε πρόταση να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Για παράδειγμα αν μια 

πρόταση περιέχει περισσότερες από 15 λέξεις είναι δυσκολότερο να κατανοηθεί από την ο-

μάδα-στόχο. 

Πρέπει να υπάρχει συνέπεια και λογική στην τοποθέτηση κειμένου και εικονογραφήσεων. 

Θα πρέπει να είναι σαφές με ποια σειρά θα πρέπει να διαβάζονται τα τμήματα κειμένου και 

ποια εικόνα αναφέρεται σε ποιο τμήμα κειμένου. 

Προσέχουμε να μην «τυλίγεται» το κείμενο γύρω από την εικόνα ή να μην «τρέχει» το κεί-

μενο κατά μήκος της εικόνας. 

Η χρήση χρωμάτων διευκολύνει την κατανόηση και την απομνημόνευση των πληροφοριών. 

Χρησιμοποιούμε μερικά βασικά χρώματα που αναγνωρίζονται εύκολα. 

Μπορούμε επίσης, να χρησιμοποιούμε χρώματα για τη διάσπαση των πληροφοριών σε τμή-

ματα (colour-coding). 
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Αρχίζουμε νέα κεφάλαια ή νέες ενότητες σε νέα σελίδα. 

Αποφεύγουμε τις συντομεύσεις. Αντί για το «π.χ.» χρησιμοποιούμε τη φράση «Για παρά-

δειγμα». 

Όπου χρειάζεται, τα άτομα της ομάδας-στόχου να συμπληρώσουν κείμενο με το χέρι, αφή-

νουμε αρκετό χώρο. 

Όταν χρειάζεται να διασπάσουμε μια πρόταση φροντίζουμε να διατηρούμε τις φράσεις μαζί. 

Για παράδειγμα: 

ΑΝΤΙ ΓΙΑ  ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕ 

Ψάχνουμε για το γραφείο 
πληροφοριών 

Ψάχνουμε για το  
γραφείο πληροφοριών 

 

Τι προσέχουμε στην εμφάνιση του κειμένου 

Χρησιμοποιούμε γραμματοσειρές sans serif (π.χ. Arial) για τη δημιουργία ευανάγνωστων κει-

μένων (μεγέθη 14-16 με μεγαλύτερο μέγεθος για επικεφαλίδες). 

Χρησιμοποιούμε γραμματοσειρά μαύρου / σκούρου χρώματος σε λευκό, κρέμ ή κίτρινο φό-

ντο. 

Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε μόνο άτονα ή παστέλ χρώματα, παράταιρα χρώματα και 

αποφεύγουμε τη μαύρη γραμματοσειρά σε κόκκινο ή μπλε φόντο. 

Μεταξύ των γραμμών χρησιμοποιούμε διάστημα μιάμισης γραμμής (διάστιχο 1,5).  

Μεταξύ των παραγράφων αφήνουμε μια κενή γραμμή. 

Ευθυγραμμίζουμε το κείμενο προς τα αριστερά, καθώς η πλήρης στοίχιση καθιστά δυσκολό-

τερη την ανάγνωση. 

Δεν χρησιμοποιούμε εσοχή στην πρώτη γραμμή κάθε παραγράφου, την ευθυγραμμίζουμε 

αριστερά όπως και το υπόλοιπο κείμενο. 

Δεν χρησιμοποιούμε συλλαβισμό. Χρησιμοποιούμε όμως ενωτικό για εκφράσεις όπως η «ο-

μάδα-στόχος». 

Φροντίζουμε ώστε οι γραμμές του κύριου κειμένου να έχουν παρόμοιο μήκος. 

Αποφεύγουμε να επεκτείνουμε μία πρόταση σε δύο σελίδες. 

Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε πολλές τελείες ή «δύσκολα» σημεία στίξης, όπως η άνω-

κάτω τελεία. 

Για να επισημάνουμε σημαντικά σημεία μπορούμε να διαχωρίσουμε το κείμενο με τη χρήση 

κουκίδων ή πλαισίων κειμένου. 

Φροντίζουμε να υπάρχει άφθονο λευκό διάστημα γύρω από ένα πλαίσιο κειμένου. 

Χρησιμοποιούμε αρκετό χώρο μεταξύ των γραμμών του κυρίως κειμένου και των κουκίδων 

για να διαχωρίζονται σαφώς διαφορετικές ιδέες ή έννοιες. 

Οι λίστες κουκίδων είναι προτιμότερες από τις αριθμημένες λίστες, αλλά όταν χρησιμοποι-

ούμε αριθμημένη λίστα, χρησιμοποιούμε μεγάλου μεγέθους αριθμούς. 
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Δεν χρησιμοποιούμε επίπεδα στις αριθμημένες λίστες (1.1, 1.2, 1.3 κ.λπ.) καθώς αυτό μπορεί 

να προκαλέσει σύγχυση. 

Αποφεύγουμε τη χρήση κειμένου με κεφαλαία γράμματα, καθώς η ανάγνωση τέτοιου κειμέ-

νου δυσκολεύει τα άτομα της ομάδας-στόχου. 

Χρησιμοποιούμε κεφαλαία γράμματα στην αρχή λιστών με μεγαλύτερες καταχωρίσεις. 

Χρησιμοποιούμε πεζά γράμματα στην αρχή λίστας μεμονωμένων λέξεων ή πολύ σύντομων 

καταχωρίσεων, για παράδειγμα: 

- γάτες, 

- σκύλοι, 

- άλογα. 

Στην καταχώριση της τελευταίας κουκίδας, ανεξάρτητα από το μήκος, βάζουμε τελεία για  

υποδείξουμε το τέλος της λίστας. 

Χρησιμοποιούμε κόμματα για να διαχωρίσουμε τα στοιχεία σε μια λίστα. 

Προσέχουμε να μην χρησιμοποιούμε πολλά σύνολα κουκίδων διαφορετικά μεταξύ τους στην 

ίδια ενότητα. 

Αφήνουμε αρκετό κενό χώρο μεταξύ των στηλών. Εάν αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, 

χρησιμοποιούμε μια γραμμή για να τις διαχωρίσουμε. 

Δεν χρησιμοποιούμε μια εικόνα ως φόντο στο κείμενο. 

Για έμφαση χρησιμοποιούμε έντονη (bold), και όχι πλάγια (italics) ή υπογραμμισμένη 

(underline) γραφή.  

Χρησιμοποιούμε επισημασμένες λέξεις με προσοχή. Εάν υπάρχουν πολλές σε μια σελίδα, 

μπορεί να αποσπούν την προσοχή ή να προκαλούν σύγχυση. 

Στον πίνακα περιεχομένων χρησιμοποιούμε οδηγούς με τελείες για να συνδέσουμε κείμενο 

με αριθμούς σελίδων. 

Οι γραμμές του κειμένου πρέπει να είναι μεταξύ 50-70 χαρακτήρων. 

Γράφουμε τους αριθμούς σελίδων κάτω δεξιά στη σελίδα και χρησιμοποιούμε μεγάλο μέγε-

θος γραμματοσειράς (τουλάχιστον 16 στιγμές). 

 

Τι προσέχουμε στους αριθμούς 

Αποφεύγουμε τη χρήση αριθμητικών ποσοτήτων εκτός αν είναι απαραίτητο. Αντί για αυτό 

προτιμούμε φράσεις όπως "μερικές", "λίγο", "πολύ". 

Όταν αναφερόμαστε σε μικρές ποσότητες, τις αποδίδουμε με ψηφία, π.χ. 5, 10, 12.  

Δεν χρησιμοποιούμε τη ρωμαϊκή γραφή των αριθμών, όπως II, VI, IX, M, C. 

Αν οι ποσότητες είναι μεγάλες για να κατανοηθούν από την ομάδα στόχο τότε αντί της αριθ-

μητικής τιμής χρησιμοποιούμε την έκφραση «πολλά».  
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Για χρονολογίες του παρελθόντος, π.χ. 1821, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση 

«πολλά χρόνια πριν» 

Χρησιμοποιούμε τις εκφράσεις μισό, ένα τέταρτο, 1 σε 5, αντί για ποσοστά. Αν χρειάζεται να 

αναφερθούμε σε ποσοστά, λέμε 67 από τα 100 όπου είναι δυνατόν (και όχι το σύμβολο%).  

Χρησιμοποιούμε φυσικούς αριθμούς, έτσι το 7 είναι καλύτερο από το 6,8 εκτός αν το νόημα 

απαιτεί μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Για τα εκατομμύρια γράφουμε 3 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια κλπ. 

Γράφουμε τις ημερομηνίες με τη μορφή «Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019» και όχι τη σύντομη 

μορφή. 

Δεν υπάρχει σταθερός κανόνας για τις ώρες της ημέρας, πάντως αποφεύγουμε την 24ωρη 

μορφή. Οι εικόνες που χρησιμοποιούν αναλογικά ή ψηφιακά ρολόγια βοηθούν στην εξήγηση 

της ώρας. 

Προσέχουμε τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιούμε, έτσι ώστε τα ψηφία 3, 5, και 8 να είναι 

ευδιάκριτα. 

 

Τι προσέχουμε στο οπτικοποιημένο υλικό 

Το οπτικοποιημένο υλικό μπορεί να είναι σχέδια, φωτογραφίες ή άλλες εικόνες.  

Τα εικονογραφήματα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού και θα πρέπει 

σε αυτά να αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα - συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, της ανα-

πηρίας, της εθνικότητας, της πίστης και του φύλου.  

Χρησιμοποιούμε εικόνες που είναι εύκολα κατανοητές από την ομάδα στόχο και αντανα-

κλούν τα κύρια σημεία της έννοιας.  

Χρησιμοποιούμε τις εικόνες για να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν την επεξήγηση του κει-

μένου, όμως η χρήση πολλών εικόνων σε μια σύντομη παράγραφο μπορεί να προκαλέσουν 

σύγχυση. 

Δεν «φορτώνουμε» τις σελίδες με πολλές εικόνες (μέγιστο 4-5 ανά σελίδα). 

Θα πρέπει η σύνδεση μεταξύ εικόνων και κειμένου να είναι σαφής. 

Φροντίζουμε ώστε οι εικόνες να εμφανίζονται δίπλα στο συνοδευτικό κείμενο καθώς αυτό 

βοηθάει την πληρέστερη κατανόηση των πληροφοριών. 

Διευκολύνει η τοποθέτηση των εικόνων στα αριστερά του κειμένου. 

Χρησιμοποιούμε εικόνες όσο το δυνατόν μεγαλύτερες και ευκρινείς (υψηλή ανάλυση).  

Προτιμότερες οι χρωματιστές εικόνες, καθώς η χρήση χρωμάτων διευκολύνει την κατανόηση 

και τη απομνημόνευση πληροφοριών. 

Ελαχιστοποιούμε τη χρήση κειμένου μέσα στις εικόνες. 

Όπως και με το κείμενο, η επανάληψη ενισχύει τα μηνύματα, μπορούμε να χρησιμοποιή-

σουμε την ίδια απεικόνιση αρκετές φορές. 
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Δεν χρησιμοποιούμε την ίδια εικόνα για να υποστηρίξουμε δύο διαφορετικές ιδέες στο ίδιο 

έγγραφο. 

Αποφεύγουμε εικόνες με αρνητικό σύμβολο, όπως για παράδειγμα το σήμα για την απαγό-

ρευση του καπνίσματος που δείχνει ένα τσιγάρο διαγραμμένο. Ένα τέτοιο σήμα μπορεί να 

προκαλέσει σύγχυση σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. 

Αποφεύγουμε εικόνες «φορτωμένες» με πολλές πληροφορίες, γιατί αυτό μπορεί να προκα-

λέσει σύγχυση αντί να διευκολύνει τα άτομα της ομάδας-στόχου. 

Ο εμπλουτισμός με πικτογράμματα κάνει το εκπαιδευτικό υλικό πιο ευανάγνωστο και βοηθά 

άτομα της ομάδας-στόχου να κατανοούν καλύτερα το περιεχόμενο. Πικτόγραμμα ή αλλιώς 

εικονόγραμμα είναι ένα απλό σχέδιο που μπορεί να αντιπροσωπεύει μια έννοια ή ένα αντι-

κείμενο, ή μπορεί να περιγράφει μια κατάσταση ή μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.  
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

ΣΕ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 

 

Στο παρόν τμήμα δίνεται ένα δείγμα με τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού υλικού σε απλοποιημένη μορφή κειμένου. Στην αριστερή σελίδα του πα-

ρόντος εμφανίζεται η εικόνα της σελίδας του απλοποιημένου βιβλίου και στη δεξιά σελίδα 

φαίνονται επεξηγήσεις για τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν. Το δείγμα αναφέρεται στο 

κεφάλαιο 4 του βιβλίου Μαθηματικών Ε’ Δημοτικού. Το περιεχόμενο του κεφαλαίου αυτού 

έχει αναπτυχθεί και καταλαμβάνει 16 σελίδες στο απλοποιημένο βιβλίο. 

 

Για την ανάπτυξη του υλικού χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα: 

• Μέγεθος σελίδας 21Χ29,7 (σελίδα Α4) 

• Περιθώρια 2 εκατοστά 

• Για το κυρίως κείμενο γραμματοσειρά Arial μεγέθους 14. 

• Για την επικεφαλίδα γραμματοσειρά Arial μεγέθους 20, έντονη γραφή χρώμα μπλε 

(απόχρωση #2B426E στο μοντέλο χρώματος RGB) 

• Για τον αριθμό κεφαλαίου γραμματοσειρά Arial μεγέθους 30, έντονη γραφή χρώμα 

μπλε (απόχρωση #2B426E στο μοντέλο χρώματος RGB) 

• Για τους αριθμούς σελίδων γραμματοσειρά Arial μεγέθους 16, έντονη γραφή 

• Κάποιες επικεφαλίδες ενοτήτων αντικαταστάθηκαν με φράσεις που είναι περισσό-

τερο κατανοητές από τους μαθητές της ομάδας-στόχου. 

• Όσες λέξεις θεωρούνται ότι δεν είναι εύκολα κατανοητές από τους μαθητές της ο-

μάδας-στόχου, εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα, και δίνεται μια επεξήγησή τους 

μέσα σε κόκκινο πλαίσιο. 

• Όπου κρίνεται σκόπιμο δίνονται προγενέστερες γνώσεις ή επεξηγήσεις μέσα σε 

κόκκινα πλαίσια. 

• Όποια τμήματα του κεφαλαίου (ή ακόμα και ολόκληρα κεφάλαια) κρίνεται ότι δεν 

είναι εύκολα κατανοητά από τους μαθητές της ομάδας-στόχου έχουν αφαιρεθεί. 

• Τα σημεία όπου ο μαθητής χρειάζεται να συμπληρώσει κείμενο εμφανίζονται σε 

χρωματιστό φόντο με χαρακτήρες χρώματος μπλε και αρχίζουν με χαρακτηριστικό 

εικονίδιο. 

• Για διευκόλυνση στην κατανόηση εννοιών και αντικειμένων χρησιμοποιείται και ο-

πτική επισήμανση. 

• Επειδή η οργάνωση των πληροφοριών σε πίνακα με πολλές γραμμές και πολλές 

στήλες κρίνεται δυσνόητη για τους μαθητές της ομάδας-στόχου, ο πίνακας με τα 

παραδείγματα που υπάρχει σε κάθε κεφάλαιο του αρχικού βιβλίου, διασπάται σε 

πιο απλούς πίνακες, όπου κάθε κελί διατηρεί την επικεφαλίδα της στήλης από την 

οποία προέρχεται. 

Το παρόν δείγμα χρησιμοποιήθηκε στις δια ζώσης επιμορφώσεις που πραγματοποίησε ο 

συντάκτης, στα πλαίσια του του Υποέργου 1 της πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Α-

ΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». 
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Η ενότητα «Διερεύνηση» που υπάρχει στην αρχή κάθε κεφαλαίου αντικαταστάθηκε με μια 

φράση που δίνει οδηγίες προς τον μαθητή. 

 

 

 

 

 

Η αρχική εικόνα του βιβλίου έχει διασπαστεί σε άλλες, ώστε να είναι εμφανέστερα τα λόγια  

κάθε παιδιού. Ακολουθούν και άλλες εικόνες στην επόμενη σελίδα. 
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Η λέξη ανελκυστήρας που πιθανόν να μην είναι γνωστή σε πολλούς μαθητές της ομάδας 

στόχου έχει επισημανθεί με κόκκινο χρώμα. 

 

 

Δίνεται επεξήγηση της λέξης ανελκυστήρας και δίνεται και ένα σχέδιο που παραπέμπει σε 

αυτόν. 
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Οι οδηγίες για συμπλήρωση κειμένου επισημαίνονται με το εικονίδιο   

Οι οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη ολοκλήρωση της άσκησης επιση-

μαίνονται με πορτοκαλί χρώμα. 

 

 

 

Επεξήγηση της έννοιας των φυσικών αριθμών με τη χρήση παραδειγμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση των λέξεων πλήκτρο και πληκτρολόγιο. 

 

 

Οπτική επισήμανση του πληκτρολογίου με κόκκινο πλαίσιο. 
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Οπτική επισήμανση του πληκτρολογίου άλλης συσκευής με κόκκινο πλαίσιο. 
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Οπτική επισήμανση του πληκτρολογίου άλλης συσκευής με κόκκινο πλαίσιο. 

 

 

Υπενθύμιση προγενέστερης γνώσης για τα ψηφία με κόκκινο πλαίσιο και παραδείγματα. 
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Υπενθύμιση προγενέστερης γνώσης για την έννοια του μεγαλύτερου αριθμού με κόκκινο 

πλαίσιο, παραδείγματα και τη χρήση της αριθμογραμμής. 
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Υπενθύμιση προγενέστερης γνώσης για την έννοια του μικρότερου αριθμού με κόκκινο 

πλαίσιο, παραδείγματα και τη χρήση της αριθμογραμμής. 
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Η παρότρυνση για συζήτηση στην τάξη σηματοδοτείται με το χαρακτηριστικό εικονίδιο 

 και χρησιμοποιείται γραμματοσειρά με γαλάζιο χρώμα. 
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Ο πίνακας του βιβλίου έχει διασπαστεί σε απλούστερο πίνακα, έτσι ώστε τα κελιά της πρώ-

της να αποτελούν πίνακα μιας στήλης και 2 γραμμών ,όπου έχει αλλάξει ο τίτλος της πρώ-

της στήλης από «Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες» σε «Τι μαθαίνουμε και πώς 

μαθαίνουμε» 

 

 

 

 

 

 

Εξήγηση της έννοιας «ολόκληρη μονάδα» με τη χρήση εικόνων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και τα κελιά της δεύτερης στήλης να αποτελούν πίνακα μιας στήλης και 2 γραμμών, όπου 

έχει διατηρηθεί ο τίτλος της δεύτερης στήλης «Παραδείγματα». 
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 Υπενθύμιση των μονάδων τάξης του δεκαδικού συστήματος και των σχέσεων που τις διέ-

πουν με τη βοήθεια εικόνων. 
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 Τα περιεχόμενα των υπολοίπων κελιών του πίνακα εμφανίζονται με τη χρήση πινάκων 2Χ1. 

Οι επικεφαλίδες των στηλών επαναλαμβάνονται σε κάθε πίνακα. 
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 Τα περιεχόμενα των υπολοίπων κελιών του πίνακα εμφανίζονται με τη χρήση πινάκων 2Χ1. 

Οι επικεφαλίδες των στηλών επαναλαμβάνονται σε κάθε πίνακα. 
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Υπενθύμιση των εννοιών επόμενος και προηγούμενος φυσικού αριθμού με τη χρήση  αριθ-

μογραμμής. 

 

 

 

 

 

 

Τα περιεχόμενα των υπολοίπων κελιών του πίνακα εμφανίζονται με τη χρήση πινάκων 2Χ1. 

Οι επικεφαλίδες των στηλών επαναλαμβάνονται σε κάθε πίνακα. 
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 Τα περιεχόμενα των υπολοίπων κελιών του πίνακα εμφανίζονται με τη χρήση πινάκων 2Χ1. 

Οι επικεφαλίδες των στηλών επαναλαμβάνονται σε κάθε πίνακα. 
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 Τα περιεχόμενα των υπολοίπων κελιών του πίνακα εμφανίζονται με τη χρήση πινάκων 2Χ1. 

Οι επικεφαλίδες των στηλών επαναλαμβάνονται σε κάθε πίνακα. 

 

 

 

Οι ορισμοί εννοιών σημειώνονται με διαφορετικό χρώμα (μωβ). 
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 Η επικεφαλίδα «Εφαρμογή» έχει αντικατασταθεί με τη φράση «Καλά παραδείγματα». 
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 Η επικεφαλίδα «Αν στοχασμός» έχει αντικατασταθεί με τη φράση «Τι θυμόμαστε». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξήγηση της έννοιας του κελιού με τη χρήση σχήματος. 
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 Αφήνουμε αρκετό χώρο για να μπορεί ο μαθητής της ομάδας-στόχου, να συμπληρώσει κεί-

μενο χωρίς πρόβλημα.  
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ΜΕΡΟΣ Δ’ 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 



Προσαρμοσμένα Mαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού 

για μαθητές με αναπηρία

http://www.prosvasimo.gr/

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΥΡΤΗΣ, 
Μαθηματικός, 

Δρ Πληροφορικής



Το έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού
Υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο).



Προσβάσιμο βιβλίο

• Η ανάπτυξη ενός βιβλίου, το οποίο θα είναι προσβάσιμο από 
όλους τους μαθητές, πρέπει να υλοποιείται με τρόπο που να 
ανταποκρίνεται 
o στις διαφορετικές και πολυεπίπεδες ανάγκες των μαθητών 

και 
o στην ετερογενή σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού 

συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρίες ή 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

• Οι όποιες προδιαγραφές για τη συγγραφή ενός προσβάσιμου
βιβλίου, θα πρέπει να ακολουθούν τις διεθνείς πρακτικές 
προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα και να 
λαμβάνονται υπόψη από την εκάστοτε συγγραφική ομάδα.



Προσβάσιμο βιβλίο

Για να είναι ένα βιβλίο προσβάσιμο από όλους τους μαθητές, θα 
πρέπει να αποδίδεται με ποικίλους τρόπους και μορφές: 
• οπτικά
• ακουστικά 

• απτικά

• απλοποιημένο ως προς τη δομή του κειμένου και 

• γενικότερα με μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση, 
ώστε να συμβάλει στη συμμετοχή όλων των μαθητών στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό.



Βασικές αρχές (1)

Για το σχεδιασμό προσβάσιμου βιβλίου  κρίνεται θεμιτό: 
• να αναπτύσσονται προδιαγραφές τεχνικού και παιδαγωγικού 

χαρακτήρα 
• να αξιοποιούνται προδιαγραφές που έχουν ήδη αναπτυχθεί 

από το ΙΕΠ σε προηγούμενες φάσεις
• να εμπλουτίζονται, όπου κρίνεται αναγκαίο, με βάση τις αρχές 

του καθολικού σχεδιασμού.

Οι προδιαγραφές πρέπει να αφορούν στο συνολικό περιεχόμενο 
του βιβλίου, δηλαδή 
• στο κείμενο και 
• στις γραφικές αναπαραστάσεις (σχήματα, εικόνες, 

διαγράμματα, κ.α.) 
ώστε αυτό να αποδίδεται με τους τρόπους που 
προαναφέρθηκαν.



Βασικές αρχές (2)

Ειδικότερα το κείμενο θα πρέπει: 

• να γίνεται κατανοητό από όλους τους μαθητές 

• να είναι απαλλαγμένο από περιττές λεπτομέρειες και δυσνόητες 
μη οικείες λέξεις και έννοιες ή όπου αυτές απαιτούνται να 
υπάρχει εναλλακτικός, απλοποιημένος τρόπος προσέγγισης, 
ανάλογα με το μαθητή.

Αντίστοιχα για τις εικόνες και τις γραφικές αναπαραστάσεις θα 
πρέπει να διασφαλίζεται:

• η ευκρίνεια

• η άμεση σύνδεση με το περιεχόμενο και 

• η δυνατότητα αυξομείωσης του μεγέθους τους χωρίς 
παραμόρφωση.



Μορφότυποι

Μορφότυποι στους οποίους θα πρέπει να αναπτύσσεται ένα βιβλίο 
για να είναι προσβάσιμο από μαθητές με αναπηρία:
• προσβάσιμο επισημειωμένο έγγραφο (accessible document –

τύπου DOCX)
• προσβάσιμο έγγραφο τύπου PDF (accessible PDF)
• προσβάσιμο επισημειωμένο κείμενο (accessible markup – XML)
• μορφότυπος DAISY (digital talking book - DAISY2)
• ηχητική απόδοση με φυσική φωνή και σε αναγκαίες περιπτώσεις 

με συνθετική φωνή (audio -MP3)
• ψηφιακή μορφή έτοιμου προς εκτύπωση braille κειμένου (braille-

ready), εμπλουτισμένη με ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων 
έτοιμων για παραγωγή

• μορφοποιημένο βιβλίο για εκτύπωση σε μεγεθυσμένη μορφή 
(large-print-ready)

• σε μορφή βίντεο στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, φέροντα και 
υπότιτλους



Επιπλέον…

Διαθέσιμο και σε μορφή 
απλοποιημένου κειμένου με τη μέθοδο 
Easy to Read, όπου αυτό είναι εφικτό 
προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο 
περιεχόμενο και οι μαθητές με νοητική 
αναπηρία ή δυσκολίες κατανόησης.



Προσβάσιμο επισημειωμένο έγγραφο 
(accessible document – τύπου DOCX)

• Το περιεχόμενο του βιβλίου θα πρέπει να αναπτύσσεται και να 
παραδίδεται κατάλληλα μορφοποιημένο, παρόμοιο με αυτό της 
εκτυπώσιμης μορφής σε ηλεκτρονικά αρχεία και να είναι 
επεξεργάσιμο από τους περισσότερους επεξεργαστές κειμένου 
που είναι εγκατεστημένοι στους σύγχρονους προσωπικούς 
υπολογιστές.

• Στα αρχεία αυτά, για το κείμενο θα πρέπει να ακολουθείται το 
πρότυπο Unicode, έτσι ώστε να μπορεί να τροποποιηθεί από τα 
σύγχρονα εργαλεία επεξεργασίας κειμένου.

• Τα σχήματα και οι εικόνες που περιέχονται στο βιβλίο θα πρέπει 
να παραδίδονται και σε ξεχωριστά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία 
θα πρέπει να είναι επεξεργάσιμα από τις αντίστοιχες εφαρμογές 
που είναι εγκατεστημένες στους σύγχρονους προσωπικούς 
υπολογιστές.



Προσβάσιμο έγγραφο τύπου PDF 
(accessible PDF)

• Στη μορφή αυτή το βιβλίο διατηρεί την πρωταρχική μορφή του 
περιεχομένου του, ακόμα και για το τεχνικό κείμενο (π.χ. 
μαθηματικές παραστάσεις) που  πιθανόν περιέχει.

• Επιπλέον το βιβλίο εμπλουτίζεται με την λεκτική περιγραφή των 
στοιχείων εικονογράφησης. 

• Η ανάγνωση του περιεχομένου σε αυτή την μορφή μπορεί να 
γίνει με οπτική, ακουστική και απτική απόδοση, προσφέροντας 
στους αναγνώστες τη δυνατότητα πλοήγησης. 

• Επιπλέον, ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει το έγγραφο σε 
υπολογιστή με οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα και με το 
πρόγραμμα ανάγνωσης PDF της επιλογής του.



Προσβάσιμο επισημειωμένο κείμενο 
(accessible markup – XML)

Το περιεχόμενο του βιβλίου κατάλληλα μορφοποιημένο στη 
γλώσσα σήμανσης XML θα πρέπει να παραδίδεται σε 
ηλεκτρονικά αρχεία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

• είτε στη δημιουργία υλικού προς ανάρτηση στο Διαδίκτυο 

• είτε στη δημιουργία ψηφιακά ομιλούντος βιβλίου (digital
talking book) στη μορφή DAISY 

• είτε να προσαρμοστεί με τη μορφή εικόνων, σκίτσων, 
πικτογραμμάτων, εάν κριθεί αναγκαίο εισάγοντάς το στην 
εφαρμογή που έχει ήδη αναπτύξει το ΙΕΠ για μαθητές με 
ΔΑΦ ή και άλλες αναπηρίες.



Προσβάσιμο επισημειωμένο κείμενο 
(accessible markup – XML)

Θα πρέπει να ακολουθείται τουλάχιστον η προδιαγραφή XML 
1.0 (XML 1.0 Specification), όπως αυτή έχει αναπτυχθεί από 
τον διεθνή οργανισμό προτύπων W3C (World Wide Web 
Consortium) ή αντίστοιχη νεότερη.



Μορφότυπος DAISY (digital talking book - DAISY)

• Για τα άτομα που έχουν δυσχέρεια στην ανάγνωση έντυπου 
υλικού (εντυπο-ανάπηρα), έχει αναπτυχθεί το πρότυπο DAISY 
(Digital Accessible Information SYstem – πρότυπο ANSI/NISO 
Z39.86-2005) που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μία ακριβή 
ακουστική αναπαράσταση έντυπου υλικού.

• Στα άτομα αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται οι τυφλοί, οι 
μερικώς βλέποντες, οι δυσλεκτικοί ή και όσοι είναι ακουστικοί 
τύποι με βάση το μαθησιακό τους προφίλ και τις πολλαπλές 
νοημοσύνες του Gardner.



Μορφότυπος DAISY (digital talking book - DAISY)

• Το πρότυπο αυτό δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία 
ψηφιακά ομιλούντων βιβλίων (Digital Talking Books - DTB).

• Ένα DAISY ψηφιακά ομιλούν βιβλίο αποτελείται από μια 
συλλογή ψηφιακών αρχείων η οποία παρέχει μια προσβάσιμη
αναπαράσταση του έντυπου βιβλίου για εντυπο-ανάπηρα 
άτομα.



Μορφή DAISY

 



Ηχητική απόδοση 

• Το βιβλίο σε αυτή τη μορφή θα είναι αποθηκευμένο σε ψηφιακά 
αρχεία ήχου (audio - MP3) και κειμένου ώστε είτε να αποδίδεται 
με φυσική φωνή είτε να υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης με 
εφαρμογές συνθετικής φωνής.

• Σε αυτή τη προσβάσιμη μορφή η σύνθετη δομή κειμένου και η 
εικονογράφηση θα πρέπει να αποδίδονται με την αντίστοιχη 
λεκτική περιγραφή τους.



Ανάγλυφη γραφή braille

• Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μορφή επεξεργάσιμη από 
οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου – συμπεριλαμβανομένων 
και εφαρμογών ανοικτού κώδικα.

• Όλα τα ψηφιακά κείμενα πρέπει να διαβάζονται από συστήματα 
συνθετικής ομιλίας (text-to-speech), και να είναι πλοηγήσιμα ανά 
ενότητα και κεφάλαιο.

• Οι εικόνες θα πρέπει να συνοδεύονται από εναλλακτικό κείμενο 
και μεγάλες περιγραφές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

• Για το κείμενο θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μετατροπής σε 
κώδικα Braille.

• Για την έντυπη μορφή του βιβλίου σε 
κώδικα Braille θα πρέπει να 
ακολουθούνται οι προδιαγραφές που 
έχουν εκπονήσει εμπειρογνώμονες για 
λογαριασμό του ΙΕΠ.



Απτικά ανάγλυφα σχήματα 

Για τη δημιουργία τους έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές, αλλά 
όποια τεχνική και αν χρησιμοποιείται θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα:

• Οι ανάγλυφες απεικονίσεις προορίζονται για απτική 
σάρωση/αντίληψη.

• Σκοπός μιας ανάγλυφης απεικόνισης είναι να μεταδοθεί μια ιδέα 
ή μια πληροφορία και όχι να αναπαραχθεί ακριβώς μια οπτική 
εικόνα σε ανάγλυφη μορφή.

• Μια ανάγλυφη εικόνα δεν 
μπορεί ποτέ να είναι τόσο 
ολοκληρωμένη και πλήρης όσο 
η αντίστοιχη οπτική εικόνα.

• Μια ανάγλυφη αναπαράσταση 
δεν μπορεί ποτέ να κατανοηθεί 
αμέσως και πλήρως.



Εκτύπωση σε μεγεθυσμένη μορφή 
(large-print-ready) 

• Να μην χρησιμοποιούνται γραμματοσειρές με υπερβολικά λεπτές γραμμές ή 
ασυνήθιστη μορφή και με χαρακτηριστικά που μειώνουν την εξοικείωση με τη 
μορφή των γραμμάτων.

• Να δίνεται προσοχή στο κείμενο που αποδίδεται σε μη κειμενική μορφή 
(εικόνα κειμένου) ώστε να είναι ευανάγνωστο και από άτομα με προβλήματα 
όρασης.

• Να δίνεται προσοχή στην αντίθεση χρώματος και το πάχος των γραμμών σε 
γραφήματα, διαγράμματα, σχήματα, κά.

• Να γίνεται πρόβλεψη ώστε οι γραφικές αναπαραστάσεις του βιβλίου 
(γραφήματα, διαγράμματα, σχήματα, κά), να σχεδιάζονται ως διανυσματικά 
γραφικά (Vector Graphics), για να μπορούν να μεγεθυνθούν ηλεκτρονικά 
χωρίς απώλεια ποιότητας.

• Να γίνεται πρόβλεψη ώστε οι εικόνες που δημιουργούνται ως γραφικά 
ψηφίδων (Bitmap Graphics), να έχουν επαρκή ανάλυση (τουλάχιστον 300dpi) 
για να μπορούν να μεγεθυνθούν ηλεκτρονικά χωρίς απώλεια ποιότητας.

• Να υπάρχει επαρκής αντίθεση μεταξύ κειμένου και υποβάθρου όπου αυτό 
υπάρχει.



Βιβλίο σε μεγεθυσμένη εκτύπωση 

• Για να είναι δυνατή η προσαρμογή του βιβλίου στις ανάγκες των αμβλυώπων 
μαθητών θα πρέπει, κατά τη φάση της δημιουργίας του βιβλίου, να 
λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που αναφέρονται στην εκτύπωση σε 
μεγεθυσμένη μορφή (large-print-ready).

• Για τη δημιουργία των τόμων του βιβλίου για τους αμβλύωπες μαθητές θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να ακολουθούνται οι οδηγίες και οι 
προδιαγραφές που έχει εκπονήσει η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ.

Π.χ.
• Χρήση γραμματοσειρών sans serif σε έντονη (bold) μορφή (π.χ.. Arial, 

Verdana)
• Μεγέθη γραμματοσειρών 18 και 28

• Μέγεθος σελίδας Α4  (21Χ29 εκ.)
• Αριθμός σελίδων κάθε τόμου περίπου 150
• Περιθώρια σελίδων 2 εκ.
• Χρήση δύο αριθμών για τη σελιδοποίηση (ο ένας αριθμός δείχνει τη σελίδα 

του βιβλίου των αμβλυώπων και ο άλλος τον αριθμό σελίδας του βιβλίου των 
βλεπόντων).



Μορφή βίντεο στην 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

• Για τη δημιουργία του εν λόγω υλικού πρέπει να ακολουθούνται 
συγκεκριμένες προδιαγραφές για κωφούς, οι οποίες να αφορούν: 

(1) στη διεπαφή και 

(2) στην απόδοση του κειμένου στην ΕΝΓ.

• Στα πλαίσια του δίγλωσσου μοντέλου εκπαίδευσης θα πρέπει 
στην οθόνη του υπολογιστή να γίνεται παρουσίαση του 
νοηματικού κειμένου δίπλα στην αντίστοιχη περιοχή του βιβλίου 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των δύο γλωσσών.

• Η αντιστοίχιση των κειμένων με το 
βίντεο πρέπει να γίνεται σε επίπεδο 
λέξης, φράσης ή περιόδου με τη χρήση 
αισθητικά και λειτουργικά άρτιων 
τεχνολογιών.



Μορφή βίντεο στην 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

• Όλο το προσβάσιμο υλικό του βιβλίου θα πρέπει να είναι σε 
πολυμεσική ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητες εκτύπωσης.

• Στην πολυμεσική ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να συνδυάζεται η 
παρουσίαση του βιβλίου στη μορφή του τυπωμένου εγχειριδίου 
με βίντεο, όπου θα γίνεται απόδοση όλων των κειμένων που 
περιέχονται στο σχολικό εγχειρίδιο στην ΕΝΓ.

• Επιπλέον το κείμενο με τη μορφή υποτίτλων θα πρέπει να 
εμφανίζεται κάτω από τη βιντεοσκοπημένη παρουσίαση της ΕΝΓ 
και ταυτόχρονα θα γίνεται ανάγνωση, από φυσικό ομιλητή, του 
κειμένου αυτού.

• Τα αρχεία με τα πολυμεσικά δεδομένα (αρχεία PDF, βίντεο, ήχου) 
θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε ανεξάρτητους ξεχωριστούς 
ηλεκτρονικούς φακέλους.



Μορφή απλοποιημένου κειμένου με 
τη μέθοδο easy to read

• Το περιεχόμενο του βιβλίου θα πρέπει να απλοποιείται με βάση 
τις αρχές της μεθόδου Easy to Read ακολουθώντας 
προδιαγραφές που αφορούν στην εικόνα, στο κείμενο, όπως 
αυτές αναπτύχθηκαν από ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ.

• Οι αρχές αυτές θα πρέπει να αξιοποιούνται με ευελιξία καθώς οι 
μαθητές χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια και θα 
πρέπει το υλικό να διατίθεται και σε επεξεργάσιμη μορφή 
προκειμένου να προσαρμόζεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 
βαθμό.



Μορφή απλοποιημένου κειμένου με 
τη μέθοδο easy to read

Βασικές αρχές:

• Δεν επιδιώκουμε να κατασκευάσουμε ένα έγγραφο το οποίο θα 
είναι προσβάσιμο από όλους ανεξαιρέτως τους αναγνώστες, 
αλλά να προσαρμόζουμε το έγγραφο στις ανάγκες της εκάστοτε 
ομάδας-στόχου.

• Η προσαρμογή είναι μια επαναφήγηση του κειμένου και όχι μια 
«μετάφραση».

• Σημασία δεν έχει πόσο λεπτομερείς πληροφορίες δίνουμε αλλά 
πόσες από αυτές θα γίνουν κατανοητές από την εκάστοτε ομάδα-
στόχο. 



Ενδεικτικό παράδειγμα

Απόδοση του Κεφαλαίου 4 του βιβλίο Μαθηματικών σε μορφή 
απλοποιημένου κειμένου με τη μέθοδο easy to read. 

Το περιεχόμενο του κεφαλαίου που καταλαμβάνει στο βιβλίο δύο 
σελίδες αποδίδεται σε ένα 16σέλιδο, όπου κάθε σελίδα έχει 
μέγεθος Α4.

Ως βασική, χρησιμοποιήθηκε η γραμματοσειρά Arial σε μέγεθος 14 
στιγμές.



Ενδεικτικό παράδειγμα

Η «Διερεύνηση» αντικαταστάθηκε με μια φράση που δίνει 
οδηγίες προς τον μαθητή.



Ενδεικτικό παράδειγμα

Η αρχική εικόνα έχει διασπαστεί ώστε να είναι εμφανέστερα 
τα λόγια  κάθε παιδιού.



Ενδεικτικό παράδειγμα

Όσες λέξεις θεωρούνται ότι δεν είναι εύκολα κατανοητές από 
τους μαθητές της ομάδας-στόχου, εμφανίζονται με κόκκινο 
χρώμα, και δίνεται μια επεξήγησή τους μέσα σε κόκκινο 
πλαίσιο.



Ενδεικτικό παράδειγμα

Όπου κρίνεται σκόπιμο 
δίνονται προγενέστερες 
γνώσεις ή επεξηγήσεις 
μέσα σε κόκκινα πλαίσια.



Ενδεικτικό παράδειγμα

Τα σημεία όπου ο μαθητής 
χρειάζεται να συμπληρώσει 
κείμενο εμφανίζονται σε 
χρωματιστό φόντο με 
χαρακτήρες χρώματος μπλε 
και αρχίζουν με 
χαρακτηριστικό εικονίδιο.

Οι παραπομπές 
εμφανίζονται με 
χαρακτήρες χρώματος 
μαύρου.



Ενδεικτικό παράδειγμα

Για διευκόλυνση στην 
κατανόηση εννοιών και 
αντικειμένων 
χρησιμοποιείται και οπτική 
επισήμανση.



Ενδεικτικό παράδειγμα

Επειδή η οργάνωση των 
πληροφοριών στην 
παραπάνω μορφή κρίνεται 
δυσνόητη για τους μαθητές 
της ομάδας-στόχου, ο 
πίνακας διασπάται  σε 
άλλους πίνακες, όπου κάθε 
κελί διατηρεί την 
επικεφαλίδα της στήλης 
από την οποία προέρχεται. 



Ενδεικτικό παράδειγμα

Επικεφαλίδες που θεωρήθηκαν δυσνόητες για τους μαθητές της 
ομάδας-στόχου αντικαταστάθηκαν με άλλες περισσότερο κατανοητές.



Εκπαιδευτικό υλικό 

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ο συντάκτης της 
παρουσίασης έχει δημιουργήσει:

• ένα φυλλάδιο με τις αρχές για την ανάπτυξη απλοποιημένου 
κειμένου

• ένα δείγμα με το Κεφάλαιο 4 του νέου  βιβλίου των 
Μαθηματικών Ε Δημοτικού, σε απλοποιημένη μορφή.

Το υλικό αυτό θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο 

www.prosvasimo.gr και θα είναι διαθέσιμο σε όλους.

Επιπλέον, ο συντάκτης έχει αναπτύξει και έχει παραδώσει 3 τόμους 
με κεφάλαια του νέου  βιβλίου των Μαθηματικών Ε Δημοτικού, σε 
απλοποιημένη μορφή.



Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας…

http://www.prosvasimo.gr/

Κωνσταντίνος Γκυρτής
kgirtis@gmail.com




