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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι Εκπαιδευτικζσ Ενότθτεσ για Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ για Διαδικτυακό Προςβάςιμο Σουριςμό 
είναι μζροσ τθσ Εικονικισ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ ‘TOURISTIC’, το δεφτερο πνευματικό προϊόν 
του ζργου. Θ Εικονικι Ρανεπιςτθμιοφπολθ ζχει ςχεδιαςτεί και διαμορφωκεί ωσ ζνα ςφνολο 
διαδραςτικϊν διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν που παρζχουν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ πρόςβαςθ ςε 
πλθροφορίεσ, εργαλεία και πόρουσ και ςτοχεφουν ςτθν υποςτιριξθ τθσ παροχισ και τθσ 
διαχείριςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

 

τόχοι τθσ Εικονικισ Πανεπιςτθμιοφπολθσ ‘TOURISTIC’ 

▪ Βελτιϊςτε τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ των εκπαιδευτικϊν και των εκπαιδευτϊν I-VET και C-VET 
για να διευκολυνκεί θ αλλθλεπίδραςθ με εικονικά περιβάλλοντα μάκθςθσ μζςω ενόσ 
διαδικτυακοφ οδθγοφ διδαςκαλίασ για τισ ψθφιακζσ ικανότθτεσ για εικονικι μάκθςθ 

▪ Ραροχι Εκπαιδευτικϊν Ενοτιτων για Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ για Διαδικτυακό Προςβάςιμο 
Σουριςμό, που αναπτφχκθκαν με βάςθ το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Αναφοράσ (IO.1) 

▪ Ραροχι πρόςβαςθσ ςε ανοικτά διαδικτυακά μακιματα ΕΕΚ (VOOC) που απευκφνονται ςε 
εκπαιδευτικοφσ I-VET και CVET, οργανωμζνα ςε τομείσ, επίπεδα και ενότθτεσ 

Θ Εικονικι Ρανεπιςτθμιοφπολθ TOURISTIC περιζχει καινοτόμουσ ανοιχτοφσ εκπαιδευτικοφσ 
πόρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων περιεχομζνων εκπαίδευςθσ, πρακτικϊν δραςτθριοτιτων και 
μεκόδων αξιολόγθςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν από κακθγθτζσ I-VET και C-VET για τθν 
εκπαίδευςθ Ψθφιακϊν Δεξιοτιτων για Διαδικτυακό Προςβάςιμο Σουριςμό. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

Οι Εκπαιδευτικζσ Ενότθτεσ ζχουν ςχεδιαςτεί ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο που παρζχει 
πρόταςθ περιεχομζνου κατάρτιςθσ και πρακτικϊν δραςτθριοτιτων με τισ οποίεσ οι 
εκπαιδευτικοί μποροφν να εργαςτοφν για τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ 
Ρλαιςίου Αναφοράσ (IO1). Ζτςι, οι Εκπαιδευτικζσ Ενότθτεσ περιλαμβάνουν: 

Α. Περιεχόμενα Εκπαίδευςθσ 
Ζνα ςχζδιο μακιματοσ που περιλαμβάνει πρόταςθ περιεχομζνου, προτεινόμενθ 
μεκοδολογία, οδθγίεσ για τθν αξιολόγθςθ, ςυμβουλζσ για δαςκάλουσ, εκπαιδευτζσ 
και εκπαιδευτικοφσ κακϊσ και αναφορζσ. Για κάκε Ενότθτα κα βρείτε: 
1. Στόχοι τθσ Ενότθτασ 
2. Ρροτεινόμενα περιεχόμενα 
3. Μεκοδολογία 
4. Αξιολόγθςθ 
5. Συμβουλζσ για δαςκάλουσ, εκπαιδευτζσ και εκπαιδευτικοφσ 
6. Αναφορζσ 
 

B. Practical Activities  
Ρεριγραφι αρκετϊν πρακτικϊν δραςτθριοτιτων που πρζπει να εφαρμοςτοφν με 
χριςτεσ-ςτόχουσ ‘TOURISTIC’: κακθγθτζσ, εκπαιδευτζσ και διευκυντζσ I-VET και C-VET. 
Για κάκε Ρρακτικι Δραςτθριότθτα κα βρείτε: 

1.   Πνομα τθσ Δραςτθριότθτασ 
2. Στόχοι τθσ Δραςτθριότθτασ 
3. Ρεριγραφι τθσ Δραςτθριότθτασ 
4. Ρόροι 
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5. Για να μάκετε περιςςότερα 

 

Στισ επόμενεσ ςελίδεσ παρουςιάηονται οκτϊ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ, ομαδοποιθμζνεσ ςε 
τρεισ Ενότθτεσ: (1) Ρροςβάςιμοσ τουριςμόσ, (2) Επιχειρθματικι νοοτροπία και (3) Ψθφιακζσ 
δεξιότθτεσ, όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΠΡΟΒΑΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

Ενότθτα 1 – Ειςαγωγι ςτον Προςβάςιμο Σουριςμό 

 

τόχοι τθσ ενότθτασ 

Στόχοσ τθσ ενότθτασ είναι να ειςαγάγει τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε οριςμοφσ, ζννοιεσ και 
κζματα ςχετικά με τον προςβάςιμο τουριςμό και με αυτόν τον τρόπο να ευαιςκθτοποιιςει. 
Μζςω αυτισ τθσ ενότθτασ αναμζνεται οι ςυμμετζχοντεσ να αποκτιςουν γνϊςθ για το τι είναι 
και τι δεν είναι προςβάςιμοσ τουριςμόσ, πϊσ μπορεί να βελτιωκεί και ποια είναι τα οφζλθ 
του. 

Προτεινόμενα περιεχόμενα 

Για αυτι τθ μονάδα προτείνονται τα ακόλουκα περιεχόμενα: 

Σι ςθμαίνει προςβάςιμοσ τουριςμόσ; 

Ειδικά ςτισ μζρεσ μασ, ο προςβάςιμοσ τουριςμόσ γνωςτόσ και ωσ «Τουριςμόσ Ρρόςβαςθσ», 
«Κακολικόσ Τουριςμόσ», «Τουριςμόσ χωρίσ εμπόδια» ι «Τουριςμόσ χωρίσ εμπόδια» είναι ζνα 
κζμα που ςυηθτείται πολφ, αλλά δεν γνωρίηουν όλοι ςε τι ακριβϊσ αναφζρουν όταν μιλοφν 
για προςβάςιμο τουριςμό ι χάνουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ. Ωσ εκ τοφτου, είναι ςθμαντικό 
να δοκεί ζνασ ολοκλθρωμζνοσ οριςμόσ του που να περιλαμβάνει όλεσ τισ πτυχζσ του. 

Σφμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον Ρροςβάςιμο Τουριςμό (ENAT) δεν υπάρχει ενιαίοσ, 
παγκοςμίωσ αποδεκτόσ οριςμόσ του «προςβάςιμου τουριςμοφ». Ο «Ρροςβάςιμοσ 
Τουριςμόσ» είναι ο τουριςμόσ και τα ταξίδια που είναι προςβάςιμα ςε όλα τα άτομα, με 
αναπθρία ι μθ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων με κινθτικότθτα, ακοι, όραςθ, γνωςτικζσ ι 
διανοθτικζσ και ψυχοκοινωνικζσ αναπθρίεσ, θλικιωμζνουσ και άτομα με προςωρινι 
αναπθρία» (Διλωςθ Takayama - Ραράρτθμα, UNESCAP, 2009). Μποροφν να δοκοφν πολλοί 
περιςςότεροι οριςμοί. 

 

Πϊσ μπορεί να βελτιωκεί θ προςβαςιμότθτα ςτον τουριςμό; 

Για να δοφμε πϊσ μπορεί να βελτιωκεί ο προςβάςιμοσ τουριςμόσ, κα ιταν χριςιμο πρϊτα να 
μάκουμε ποιεσ είναι οι δυςκολίεσ, ποια είναι τα εμπόδια και γενικά τι είναι λάκοσ όςον 
αφορά τθν προςβαςιμότθτα ςτον τουριςμό. Γνωρίηοντασ τι είναι λάκοσ μποροφμε να βροφμε 
τρόπουσ βελτίωςθσ. 

 

Ποια είναι τα οφζλθ του προςβάςιμου τουριςμοφ; 

Συνικωσ όταν μιλάμε για τα οφζλθ του Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ το πρϊτο πράγμα που 
ζρχεται ςτο μυαλό είναι θ κοινωνικι ζνταξθ των ατόμων που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ αλλά 
ςτθν πραγματικότθτα τα οφζλθ μπορεί να είναι πολφ περιςςότερα όπωσ πολλαπλζσ ευκαιρίεσ 
για απαςχόλθςθ και κετικό αντίκτυπο ςτθν οικονομία. 

 

ε ποιον αναφζρεται ο προςβάςιμοσ τουριςμόσ; 

Πταν ακοφτε «προςβάςιμο τουριςμό» το πρϊτο πράγμα που ζρχεται ςτο μυαλό πολλϊν 
ανκρϊπων είναι τα άτομα με αναπθρία. Ο προςβάςιμοσ τουριςμόσ αναφζρεται μόνο ςε 
άτομα με αναπθρία; Ραρόλο που αυτό το ΤΟΥΙΣΤΙΚΟ ζργο ςτοχεφει άτομα με αναπθρία, ζνα 
άτομο με αναπθρία μπορεί επίςθσ να βρίςκεται υπό άλλεσ ςυνκικεσ. Για παράδειγμα, αυτό 
το άτομο μπορεί επίςθσ να είναι ζγκυοσ ι θλικιωμζνοσ ι μετανάςτθσ. Είναι ςθμαντικό να 
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δοφμε ποιεσ είναι πραγματικά οι ομάδεσ-ςτόχοι του προςβάςιμου τουριςμοφ και ποιεσ είναι 
οι διαφορετικζσ ανάγκεσ αυτϊν των ομάδων. 

Μεκοδολογία  

Για το περιεχόμενο και τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ αυτισ τθσ ενότθτασ κα 
χρθςιμοποιθκεί μια βιωματικι και διερευνθτικι προςζγγιςθ μάκθςθσ. Γενικά, θ όλθ 
προςζγγιςθ κα είναι «με επίκεντρο τον μακθτι» ςυμπεριλαμβανομζνων πρακτικϊν που 
εςτιάηουν ςτουσ εκπαιδευόμενουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να μοιραςτοφν 
ιδζεσ, να ςυηθτιςουν και να αναλφςουν κζματα. 

 

Ρρϊτα απ 'όλα, κα χρθςιμοποιθκεί ζνα παγοκραυςτικό για να κάνει τουσ ςυμμετζχοντεσ να 
αιςκάνονται άνετα και αςφαλείσ και να γνωρίηονται μεταξφ τουσ. Οι δραςτθριότθτεσ κα 
υλοποιθκοφν ςε μικρζσ ομάδεσ ϊςτε να δοκεί θ ευκαιρία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να 
επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ και να ανταλλάξουν ιδζεσ και απόψεισ. Ο εκπαιδευτισ πρζπει να 
δίνει ςαφείσ οδθγίεσ και να είναι παρακινθμζνοσ, ενκαρρυντικόσ και υποςτθρικτικόσ και να 
επικεντρϊνεται ςε πρακτικζσ και δθμιουργικζσ τεχνικζσ που είναι πιο αποτελεςματικζσ για 
υψθλά κίνθτρα, όπωσ ο καταιγιςμόσ ιδεϊν. 

Στο τζλοσ τθσ ςυνεδρίασ, κα παρζχονται εργαλεία Αξιολόγθςθσ & Αξιολόγθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων ερωτιςεων προβλθματιςμοφ, λίςτεσ ελζγχου κ.λπ. για να βοθκιςουν 
τθν αυτοαξιολόγθςθ και τον αυτοςτοχαςμό των ατόμων και να τουσ παρακινιςουν για 
περαιτζρω μάκθςθ. 

Αξιολογιςεισ 

Για τθν ενότθτα αυτι προτείνεται θ ακόλουκθ αξιολόγθςθ θ οποία πρζπει να ολοκλθρωκεί 
από τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτο τζλοσ του μακιματοσ προκειμζνου να αξιολογιςουν και να 
αυτοαξιολογιςουν τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων ςχετικά με 
τον προςβάςιμο τουριςμό. 

Συμπλθρϊςτε τισ προτάςεισ: 

 

 

   

Προςβάςι
μοσ 

Σουριςμό
σ 

 ςθμαίνει.... 

 Μπορεί να βελτιωκεί...  Αναφζρεται ςε.... 
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υμβουλζσ για δαςκάλουσ, εκπαιδευτζσ και εκπαιδευτικοφσ 

▪  Είναι ςθμαντικό για τουσ δάςκαλουσ/εκπαιδευτζσ/εκπαιδευτζσ να αφιςουν τουσ 
μακθτζσ να εξερευνιςουν οι ίδιοι τθ γνϊςθ που παρζχεται από το μάκθμα χωρίσ να 
παρεμβαίνουν. 

▪ Κακϊσ το κζμα μπορεί να είναι ευαίςκθτο και να εκφράηονται απόψεισ αντίκετεσ με 
αυτζσ του εκπαιδευτι, είναι ςθμαντικό ο εκπαιδευτισ να μθν είναι επικριτικόσ αλλά να 
αποδζχεται όλεσ τισ απόψεισ. 

▪ Εάν υπάρχει ζνταςθ μεταξφ των ςυμμετεχόντων λόγω διαφορετικϊν απόψεων, ο 
εκπαιδευτισ κα πρζπει να είναι ζτοιμοσ να απελευκερϊςει αυτι τθν ζνταςθ. 

▪ Σε περίπτωςθ που μεταξφ των εκπαιδευομζνων υπάρχουν άτομα με αναπθρία που μπορεί 
να αντιμετωπίςουν δυςκολίεσ ςτθν αποτελεςματικι ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων, ο 
εκπαιδευτισ κα πρζπει να τουσ ενκαρρφνει και να τουσ βοθκάει εάν χρειάηεται να λάβουν 
μζτρα.  

Πθγζσ 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-
makers_kp-20180817.pdf (available in Greek Language)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1 - ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1 

Ονομαςζ το! 

κοπόσ τθσ Δραςτθριότθτασ 

Στόχοσ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να εξοικειωκοφν οι ςυμμετζχοντεσ με τθν ζννοια του 
προςβάςιμου τουριςμοφ. Κάνοντασ καταιγιςμό ιδεϊν ςχετικά με αυτό που ζρχεται ςτο μυαλό 
όταν ακοφνε τθ φράςθ «προςβάςιμοσ τουριςμόσ» καλοφνται να δθμιουργιςουν τον δικό 
τουσ οριςμό.  

Περιγραφι τθσ δραςτθριότθτασ 

 

ΒΗΜΑ  1 

Σε κάκε ςυμμετζχοντα δίνεται ζνα post-it και ζνασ δείκτθσ και καλείται να ςκεφτεί και να 
απαντιςει ςτο post-it ςτθν ακόλουκθ ερϊτθςθ: «Αν ο προςβάςιμοσ τουριςμόσ είχε ζνα 
όνομα ποιο κα ιταν; Ονόμαςζ το!". 

ΒΗΜΑ  2 

Οι ςυμμετζχοντεσ αφιερϊνουν 20 λεπτά για να ςκεφτοφν και να γράψουν το όνομα που κα 
του ζδιναν. Πταν ο κακζνασ τελειϊςει, κάκε ςυμμετζχων τοποκετεί το post του/τθσ ςτον 
πίνακα ι ςτο flipchart ι ακόμα και ςτον τοίχο. Ο εκπαιδευτισ/εκπαιδευτισ διαβάηει δυνατά 
τισ απαντιςεισ και με τθ ςυμμετοχι όλθσ τθσ ομάδασ ταξινομεί τα παρόμοια ονόματα. 

ΒΗΜΑ  3 

Ακολουκεί ςυηιτθςθ για το εάν οι ςυμμετζχοντεσ ςυμφωνοφν ι διαφωνοφν με τα ονόματα 
και γιατί. Μετά από αυτό, καλοφνται να αναλογιςτοφν τα ονόματα που δίνονται ςτον 
προςβάςιμο τουριςμό και να δθμιουργιςουν τον οριςμό του. 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf
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ΠΗΓΕ 

Για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ απαιτοφνται οι ακόλουκοι πόροι: 

Flipchart ι πίνακασ, μαρκαδόροι ι κιμωλίεσ, χαρτιά και ςτυλό, post-it. 

To find out more 

 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-
makers_kp-20180817.pdf (διακζςιμο και ςτθν Ελλθνικι Γλωςςα)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

 

 
 

ΕΝΟΣΗΣΑ 1 - ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2 

Αντιςτοίχιςθ προςβαςιμότθτασ 

κοπόσ τθσ Δραςτθριότθτασ 

 Στόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να ςυνειδθτοποιιςουν οι εκπαιδευόμενοι ποια βιματα 
πρζπει να γίνουν για να γίνει ο τουριςμόσ προςιτόσ για όλουσ και μποροφν να το κάνουν 
κάνοντασ καταιγιςμό ιδεϊν και ςκζψθ για το τι πρζπει να ζχει ο προςβάςιμοσ τουριςμόσ και 
τι όχι. 

Περιγραφι τθσ Δραςτθριότθτασ  

 

ΒΗΜΑ 1 

Αρχικά οι ςυμμετζχοντεσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ. Ο εκπαιδευτισ/δάςκαλοσ δίνει ςε μια 

   

Προςβ
άςιμοσ 
Σουρις

μόσ 

 

 ... 

 ... 

 

 ... 

 ... 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf
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ομάδα ζνα φφλλο εργαςίασ ςτο οποίο γράφει τα εξισ: «Ρροςβαςιμότθτα ςθμαίνει 
φπαρξθ…». Ταυτόχρονα, ο εκπαιδευτισ/εκπαιδευτισ δίνει ςτθν άλλθ ομάδα ζνα φφλλο 
εργαςίασ ςτο οποίο είναι γραμμζνο «Ρροςβαςιμότθτα ςθμαίνει ζλλειψθ….». Θ μία ομάδα 
δεν γνωρίηει τι ζχει δοκεί ςτθν άλλθ. 

ΒΗΜΑ  2 

Τα μζλθ κάκε ομάδασ προχωροφν ςε καταιγιςμό ιδεϊν και ςυμπλθρϊνουν τθν πρόταςθ που 
τουσ δίνεται με λζξεισ ι ςφντομεσ φράςεισ. Είναι ςθμαντικό να υπάρχει απόςταςθ μεταξφ των 
δφο ομάδων, ϊςτε θ μία να μθν μπορεί να ακοφςει τι λζει θ άλλθ. Οι δφο ομάδεσ ζχουν 
περίπου 20 λεπτά για να ςυηθτιςουν και να ςυμπλθρϊςουν κατάλλθλα τισ προτάςεισ τουσ. 
Θα πρζπει να γράψουν τουλάχιςτον 10 λζξεισ/ ςφντομεσ φράςεισ (ανά ομάδα). 

ΒΗΜΑ  3 

Αφοφ τελειϊςουν οι δφο ομάδεσ, ο εκπαιδευτισ/εκπαιδευτισ δθμιουργεί ςτον πίνακα ι ζνα 
flipchart δφο λίςτεσ που περιζχουν τισ δφο προτάςεισ που δίνονται ςτισ δφο ομάδεσ. Ζνα 
μζλοσ από κάκε ομάδα διαβάηει δυνατά τισ λζξεισ/προτάςεισ που ζχει ςυμπεριλάβει θ ομάδα 
του/τθσ για να ολοκλθρϊςει τθν πρόταςθ και ο εκπαιδευτισ/εκπαιδευτισ γράφει τα πάντα 
ςτθ ςχετικι λίςτα. 

ΒΗΜΑ 4 

Πλοι ρίχνουν μια ματιά ςτισ δφο λίςτεσ και προςπακοφν να ταιριάξουν λζξεισ/φράςεισ από τθ 
μία λίςτα που ςχετίηονται με λζξεισ/φράςεισ από τθν άλλθ λίςτα (με τθν ίδια ι πικανϊσ τθν 
αντίκετθ ςθμαςία). Για παράδειγμα (προςβαςιμότθτα ςθμαίνει φπαρξθ...) ράμπεσ 
αναπθρικϊν αμαξιδίων και (προςβαςιμότθτα ςθμαίνει ζλλειψθ…) ράμπεσ αναπθρικϊν 
αμαξιδίων. 

ΒΗΜΑ  5 

Στο τζλοσ, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ βλζπουν τουσ αγϊνεσ που ζχουν γίνει και αναλογίηονται το 
εξισ ερϊτθμα: «Ρϊσ μπορεί να βελτιωκεί θ προςβαςιμότθτα ςτον τουριςμό;» 

Προςβαςιμότθτα ςθμαίνει φπαρξθ…. Προςβαςιμότθτα ςθμαίνει ζλλειψθ….. 

 

Πθγζσ 

Για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ απαιτοφνται οι ακόλουκοι πόροι: 

Ρίνακασ ι πίνακασ, μαρκαδόροι ι κιμωλίεσ, χαρτιά και ςτυλό, τα φφλλα εργαςίασ με τισ δφο 
προτάςεισ. 

Είναι επίςθσ ςθμαντικό θ δραςτθριότθτα να πραγματοποιείται ςε μια ευρφχωρθ αίκουςα, 
ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να χωρίηονται ςε ομάδεσ και να μποροφν να εργάηονται και να 
επικοινωνοφν μεταξφ τουσ άνετα. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 
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Ενότθτα 2 – Ευαιςκθτοποίθςθ για τθν Αναπθρία 

  

κοπόσ τθσ Ενότθτασ 

Να βελτιωκεί θ ποιοτικι παροχι προςβάςιμου τουριςμοφ με τθν καλφτερθ κατανόθςθ του τι 
είναι αναπθρία, ιδίωσ ςωματικι αναπθρία, και πϊσ κα πρζπει να επθρεάςει το ςχεδιαςμό 
των υπθρεςιϊν/προϊόντων. 

Προτεινόμενα περιεχόμενα 

Εκφράηοντασ Διαφορετικζσ Ομάδεσ Αναπθρίασ και Χαρακτθριςτικά τουσ 

Ωσ αναπθρία ορίηεται το άτομο του οποίου οι κινιςεισ, οι αιςκιςεισ ι οι λειτουργίεσ ζχουν 
μειωκεί λόγω τραυματιςμοφ ι ςωματικισ ι ψυχικισ αςκζνειασ. Θ αναπθρία μπορεί να είναι 
ςυγγενισ ι μπορεί να οφείλεται ςε αςκζνειεσ ι ατυχιματα που ζχουν μεταδοκεί αργότερα. Θ 
αναπθρία ορίηεται ωσ μια κατάςταςθ ι λειτουργία κατά τθν οποία ζνα άτομο ι μια ομάδα 
κρίνεται ότι επθρεάηεται ςθμαντικά από τα ςυνικθ πρότυπα. Αν εξετάςουμε αυτζσ τισ ζννοιεσ 
ωσ προσ τα δικαιϊματα, όλοι οι άνκρωποι γεννιοφνται ίςοι και ζχουν ίςα δικαιϊματα 
ςυμμετοχισ ςτθν κοινωνία. Ωςτόςο, ςτθν πραγματικι ηωι, οριςμζνεσ ομάδεσ δεν μποροφν να 
ζχουν αυτά τα δικαιϊματα ωσ προσ τθν κοινωνικι τουσ κζςθ, τισ γνωςτικζσ και ςωματικζσ 
τουσ διαφορζσ. Τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ είναι επίςθσ μια κατθγορία αυτισ τθσ ομάδασ. 
Τα προβλιματα των ατόμων με αναπθρία είναι αναμφίβολα ζνα παγκόςμιο ηιτθμα 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων και το πιο ςθμαντικό ςθμείο ςχετικά με τθν αναπθρία είναι θ 
κάλυψθ των αναγκϊν «ευαιςκθτοποίθςθσ» και «κατανόθςθσ» ςτθν κοινωνία και ςτουσ 
παρόχουσ υπθρεςιϊν. Τα τελευταία χρόνια, ανεπτυγμζνεσ ι αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, 
ανεξάρτθτα από το είδοσ τθσ αναπθρίασ, ζχουν ςυναντθκεί όταν απαιτοφνται μοντζλα όπωσ θ 
εκπαίδευςθ με ςυμμετοχι αναπθρίασ, θ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ, οι κοινωνικζσ 
πολιτικζσ και θ οικονομία για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων λόγω αναπθρίασ ςτθν 
κοινωνικι ηωι και τθν αφξθςθ τθσ κοινωνικισ επίγνωςθ. 

Οι τφποι αναπθρίασ μποροφν να ταξινομθκοφν ωσ εξισ: 

• Σωματικζσ αναπθρίεσ, 

• Αναπθρίεσ ςτθν όραςθ, 

• Δυςκολίεσ ςτισ δεξιότθτεσ ςκζψθσ, 

• Διαταραχζσ μνιμθσ, 

• Μακθςιακζσ δυςκολίεσ, 

• Δυςκολίεσ ςτθν επικοινωνία, 

• Αναπθρίεσ ψυχικισ υγείασ, 

• Αναπθρίεσ ςτο πλαίςιο των κοινωνικϊν ςχζςεων 

Αποτελεςματικι επικοινωνία με άτομα με κινθτικι αναπθρία 

Θ επικοινωνία είναι ςθμαντικό δικαίωμα. Πταν επικοινωνείτε με κάποιον με αναπθρία, είναι 
ςθμαντικό να κυμάςτε να αντιμετωπίηετε κάκε άτομο ωσ άτομο. Μερικζσ φορζσ τα άτομα με 
αναπθρία χρειάηονται υποςτιριξθ λόγω των πολφπλοκων επικοινωνιακϊν τουσ αναγκϊν. Θ 
αλλθλεπίδραςθ με άτομα με αναπθρία απαιτεί κοινι λογικι και ευαιςκθςία. Επομζνωσ, 
πρζπει να τονιςτοφν αρκετά ςθμαντικά ςθμεία.  Ροια είναι αυτά τα; 

 

● Οι καλζσ ςυμπεριφορζσ εξυπθρζτθςθσ, όπωσ θ ενεργθτικι ακρόαςθ, ο προςανατολιςμόσ 
ςτισ υπθρεςίεσ και τα αποτελζςματα, λειτουργοφν εξίςου καλά τόςο για τα άτομα με 
αναπθρία όςο και για άλλα άτομα. 

● Σκεφτείτε πρϊτα το άτομο και μετά τθν αναπθρία του. Θ ευαίςκθτθ χριςθ τθσ γλϊςςασ 
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μπορεί να βοθκιςει ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςκζψθσ «πρϊτα ο άνκρωποσ». Θ χριςθ του «ΑμεΑ» 
αντί για «άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ» μπορεί να βοθκιςει ςτθ ςτιριξθ αυτισ τθσ ςτάςθσ. 

 
● Αποδεχτείτε τα άτομα με αναπθρία ωσ άτομα. Τα άτομα με αναπθρία μπορεί να 
ζχουν μια κοινι αναπθρία, αλλά οι επιπτϊςεισ τθσ αναπθρίασ τουσ διαφζρουν 
ςθμαντικά από άτομο ςε άτομο. Βακμόσ αναπθρίασ, διάρκεια, ςτρατθγικζσ και 
μζκοδοι προςωπικισ αντιμετϊπιςισ τθσ, ζτοιμεσ δομζσ υποςτιριξθσ κ.λπ. Πλα αυτά 
τα χαρακτθριςτικά και παράγοντεσ ςυμβάλλουν ςτον επθρεαςμό τθσ φφςθσ των 
ατομικϊν αναγκϊν. Μθν γενικεφετε όλα τα άτομα με αναπθρία από αυτά που 
γνωρίηετε για πολφ λίγα. 

● Ακοφςτε τι λζνε οι άνκρωποι. Μθν υποκζτετε ότι ξζρετε τι κζλουν ι τι είναι 
καλφτερο για αυτοφσ. Τα άτομα με αναπθρία δεν είναι λιγότερο ικανά από 
οποιονδιποτε άλλον να ςκεφτοφν πράγματα μόνοι τουσ. Μπορεί να υπάρχουν 
κάποιεσ δυςκολίεσ ςτθν επικοινωνία των αναγκϊν τουσ, αλλά οι υποκζςεισ ότι δεν 
μποροφν να αποφαςίςουν τι κζλουν είναι επίςθσ βλαβερζσ. 

● Να είςαι ο εαυτόσ ςου, να είςαι φυςικόσ και να μθν καταπιζηεισ τον ενκουςιαςμό 
ςου. Μθν είςτε άςκοπα ανιςυχοι και προςτατευτικοί. 

● Θ αναπθρία δεν είναι επίςθσ απαραίτθτα αςκζνεια. Μθν αντιμετωπίηετε τα άτομα 
με αναπθρία ςαν να είναι άρρωςτα. Αντιμετωπίςτε τουσ ωσ υγιι άτομα. 

● Αντιμετωπίςτε τουσ ανκρϊπουσ ανάλογα με τθν θλικία τουσ. Δεν είναι ςωςτό να 
αντιμετωπίηουμε τα άτομα με αναπθρία ςαν να είναι παιδί και να μιλάμε. Φράςεισ 
όπωσ «γιοσ» ι «μικρόσ» δεν είναι κατάλλθλεσ για ενιλικεσ με αναπθρία. 

● Μιλιςτε απευκείασ με το άτομο, χωρίσ να χρθςιμοποιείτε διλωςθ τρίτου 
προςϊπου ι τον τίτλο εργαςίασ του. Τα άτομα με αναπθρία ςυνικωσ ζχουν ζνα 
επάγγελμα, αλλά οι καριζρεσ υπάρχουν για να εξυπθρετοφν οριςμζνεσ πτυχζσ. Μθν 
τουσ αποδεχτείτε ωσ εκπρόςωποι ι ςυνιγοροι ενόσ ατόμου με αναπθρία. Το να 
μιλάσ ςε τρίτουσ για ζνα άτομο ςτο περιβάλλον είναι πράξθ ταπείνωςθσ. 

● Εάν το άτομο με αναπθρία δεν ζχει πρόβλθμα επικοινωνίασ, ςυνικωσ κα ςασ 
αφιςει να βρείτε και να επιδείξετε μια προτιμϊμενθ μζκοδο. 

● Θ αναπθρία είναι πρόβλθμα ςε οριςμζνεσ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, αλλά δεν 
είναι απαραίτθτα μια τραγωδία που κυβερνά τθ ηωι κάποιου και κακιςτά αδφνατθ 
τθν επιτυχία. Τα άτομα βρίςκουν τον δικό τουσ τρόπο προςαρμογισ και 
επικοινωνοφν με τα άτομα με αναπθρία. 

Προτάςεισ για επικοινωνία με ΑμεΑ με περιοριςμζνθ κινθτικότθτα 

● Μθν ςπρϊχνετε ι μετακινείτε το αναπθρικό καροτςάκι κάποιου ι μθν κρατάτε το χζρι 
κάποιου πριν ηθτιςετε βοικεια. 

● Πταν μιλάτε με κάποιον που κάκεται ςε αναπθρικό καροτςάκι ι ςκοφτερ, κακίςτε ζτςι ϊςτε 
εςείσ και το άτομο να είςτε ςτο ίδιο επίπεδο με τα μάτια. 

● Πταν οδθγείτε άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα, λάβετε υπόψθ τθν απόςταςθ, τισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ και φυςικά εμπόδια όπωσ ςκάλεσ, κράςπεδα και απότομουσ λόφουσ. 

● Θ χειραψία είναι καλι όταν ςασ ςυςτινουν ζνα άτομο με αναπθρία. Άτομα με 
περιοριςμζνθ χριςθ χεριϊν ι που φοροφν τεχνθτό άκρο μποροφν ακόμα να ςασ κάνουν 
χειραψία. 

● Μθ φοβάςτε να ηθτιςετε ςυγγνϊμθ αν κάνατε λάκοσ. 

Κατανόθςθ των περιβαλλοντικϊν κανονιςμϊν για άτομα με κινθτικι αναπθρία ςε 
εςωτερικοφσ χϊρουσ και λιψθ προφυλάξεων 

Πλεσ οι δομζσ, οι διαδικαςίεσ και τα ςυςτιματα που προετοιμάηονται για άτομα με αναπθρία 
πρζπει να ζχουν οριςμζνα χαρακτθριςτικά, ιδιαίτερα προςβαςιμότθτα, και αυτά τα 
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χαρακτθριςτικά πρζπει να αναπτφςςονται με τθν πάροδο του χρόνου. Οι προςπάκειεσ που 
γίνονται για τα άτομα με αναπθρία να ςυμμετζχουν ςτα τουριςτικά κινιματα, που αποτελοφν 
κοινωνικι δραςτθριότθτα ςιμερα, χωρίσ προβλιματα, ζχουν αποκτιςει ςθμαςία. Ζτςι, θ 
ζννοια τθσ προςβαςιμότθτασ ςτον τουριςμό ζχει ζρκει ςτο προςκινιο. Ρροςβάςιμοσ 
τουριςμόσ; Είναι ζνα είδοσ τουριςμοφ που δίνει τθ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ να 
ςυμμετζχουν ςε ταξιδιωτικζσ μετακινιςεισ με τθν κακιζρωςθ και τθν παροχι ευκαιριϊν όπωσ 
θ κίνθςθ, θ όραςθ και θ ακρόαςθ ακόμα κι αν ζχουν αναπθρίεσ λόγω του βαςικοφ 
δικαιϊματοσ να είναι άνκρωποι. Ρροςβάςιμοσ τουριςμόσ υπό το πρίςμα όλων αυτϊν των 
δθλϊςεων. Ορίηεται ωσ θ ικανότθτα των ατόμων με αναπθρίεσ όπωσ θ κινθτικότθτα, θ ακοι, 
θ όραςθ, θ νοθτικι αναπθρία να επωφελοφνται και να χρθςιμοποιοφν τισ κακολικά 
ςχεδιαςμζνεσ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ, αγακά και τουριςτικζσ ευκαιρίεσ ανεξάρτθτα, ςτο 
πλαίςιο τθσ θκικισ και τθσ ιςότθτασ. Σε αυτό το πλαίςιο, είναι ςθμαντικό να γίνουν ρυκμίςεισ 
για τα ακόλουκα κζματα. 

Προτάςεισ περιβαλλοντικισ ρφκμιςθσ για άτομα με κινθτικι αναπθρία ςτον τουριςμό 

 

● Χϊροι ςτάκμευςθσ ● Ρινακίδεσ ● Ραραλίεσ ● Ανελκυςτιρεσ 

● Χϊροι Δθμόςιασ Υγιεινισ ● Διαμονι ● Υπθρεςίεσ εςτίαςθσ ● Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

● Σκάλεσ και ράμπεσ ● Κιποι και περιοχζσ πραςίνου ● Οριηόντιεσ ρυκμίςεισ κινθτικότθτασ 

Μεκοδολογία 

Απαιτείται μια πιο ολοκλθρωμζνθ και λεπτομερισ εργαςία ανάπτυξθσ προγράμματοσ κατά τθ 
μεταφορά των περιεχομζνων που προτείνονται παραπάνω ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ μελζτθ. 
Αυτζσ οι πλθροφορίεσ είναι ςυνοπτικζσ και κα υποςτθριχκοφν από εισ βάκοσ κεωρθτικζσ και 
πρακτικζσ μελζτεσ. Στο πλαίςιο αυτό, θ παρουςίαςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν ςε 
διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ και οι μελζτεσ όπου οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να κάνουν 
καταιγιςμό ιδεϊν για το κζμα κα πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ εργαλείων Web 2.0 και ςτθ 
ςυνζχεια κα προγραμματιςτεί ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία τθσ βιωματικισ μάκθςθσ. 

 

Οι δραςτθριότθτεσ κα ξεκινιςουν πρϊτα με παιχνίδια παγοκραυςτϊν και ςτθ ςυνζχεια κα 
πραγματοποιθκοφν δραςτθριότθτεσ ενθμζρωςθσ. Επιπλζον, κα εξαςφαλιςτεί θ ενεργόσ 
ςυμμετοχι των ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία με δράςεισ energizer παράλλθλεσ με τισ 
εργαςίεσ. Ραράλλθλα με αυτό, κα γίνει ανάλυςθ κατάςταςθσ με δείγματα περιπτϊςεων από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ και κα δθμιουργθκοφν προτάςεισ λφςθσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ. Με 
αυτόν τον τρόπο, επιδιϊκεται όλοι οι ςυμμετζχοντεσ να εςωτερικεφουν τα ηθτιματα, να 
ςυμπάςχουν και να ςυμβάλουν ςτθ λφςθ. 

Αξιολόγθςθ 

Θ προ-δοκιμι και θ μετα-δοκιμι κα γίνουν ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ 
προκειμζνου να κακοριςτεί ςε ποιο βακμό διαφζρουν τα επίπεδα γνϊςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ των ςυμμετεχόντων μετά τισ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ. Οι ψθφιακζσ 
ερωτιςεισ κα δθμιουργθκοφν χρθςιμοποιϊντασ Φόρμεσ Google (εργαλείο Web 2.0) για 
εφαρμογζσ προ-δοκιμαςτικισ και μετά τθ δοκιμι. 

 υμβουλζσ για δαςκάλουσ και εκπαιδευτικοφσ 

• Ελζγξτε τα τεχνικά ηθτιματα πριν εργαςτείτε ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα. Για 
παράδειγμα, εάν πρόκειται να κάνετε τθν εκπαίδευςθ ςτο Zoom, κα είναι χριςιμο να 
ελζγχετε το μικρόφωνο και τθν κάμερα. 

• Βεβαιωκείτε ότι οι ςυμμετζχοντεσ γνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά τθσ διαδικτυακισ 
πλατφόρμασ που κα χρθςιμοποιθκεί. Εάν δεν ζχουν πλθροφορίεσ, κα είναι χριςιμο 
να ειςαγάγουν τθν πλατφόρμα. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται να χρθςιμοποιιςετε 
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τθν πλατφόρμα Zoom, ειςαγάγετε λειτουργίεσ όπωσ αποςτολι εκφράςεων, χριςθ 
του πίνακα ςυνομιλίασ, τθλεχειριςτιριο και κοινι χριςθ οκόνθσ. 

• Δθμιουργιςτε μια εικονικι τάξθ για εκπαιδευτικζσ εκδθλϊςεισ και ανακοινϊςεισ. 
Google Classroom κ.λπ. 

• Ανακοινϊςτε και ακολουκιςτε τα ζντυπα προ-δοκιμαςίασ και μετά τθ δοκιμι ςτθν 
πλατφόρμα εικονικισ τάξθσ. 

Πθγζσ 

● Akıncı, Z., & Sönmez, N. (2015). Engelli bireylerin erişilebilir turizm beklentilerinin 
değerlendirilmesine yönelik nitel bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları 
Dergisi, 26(1), 97-113. 

● Engelsiz Kariyer. (n.d.). Engellilerle uygun davranış biçimleri. 
https://www.engelsizkariyer.com/Yazi.aspx?id=59 

● National Center for Biotechnology Information (2005). The Surgeon General's Call to 
Action to Improve the Health and Wellness of Persons with Disabilities. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44667/ 

● National League for Nursing (n.d.). Communicating with People with Disabilities. 
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-
d/additional-resources/communicating-with-people-with-
disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%2
0person's%20preferences 

● Organization, W. T. (2013). Recommendations on Accessible Tourism. Madrid: World 
Tourism Organization. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284415984 

● Subaşıoğlu, F. (2008). Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin “engellilik 
farkındalığı” üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 9(2), 399-430. 

● The Centers for Disease Control and Prevention (2020, September 16). Impairments, 
Activity Limitations, and Participation Restrictions. 
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%2
0to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%
20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walkin
g%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf 

● Queensland Government (2018, September 5). Better communication. 
https://www.qld.gov.au/disability/community/communicating 

● World Health Organization (2001, May 22). International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF). https://www.who.int/classifications/international-
classification-of-functioning-disability-and-health 

● Yıldız, S. Yıldız ve E. Karaçayır, “Dünyada ve Türkiye’de Engelli Turizmi Pazarının 
Değerlendirilmesi”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol. 5, no. 2, pp. 61-80, 
2017. 

●  
 

 
 

Ενότθτα 2 - Δραςτθριότθτα 1 

Μαγικό Κουτί (Ice Breaker) 

κοπόσ τθσ Δραςτθριότθτασ 

Οι ςυμμετζχοντεσ (και ο ςυντονιςτισ) γνωρίηουν κάτι βακφτερο για τισ προςωπικότθτεσ τθσ 
ομάδασ. 

Περιγραφι τθσ Δραςτθριότθτασ  

Υλικά: Κουτί και όλα τα είδθ: Μπάλα, γυαλιά θλίου, ςζικερ πιπεριάσ, παιχνίδια, περίεργα 

https://www.engelsizkariyer.com/Yazi.aspx?id=59
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44667/
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284415984
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.qld.gov.au/disability/community/communicating
https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health
https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health
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αντικείμενα, κόκκινθ μφτθ... 
Οδθγίεσ 
 
Ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να διαλζξουν απλϊσ ζνα αντικείμενο (χωρίσ να 
ςκζφτονται πολφ τι να διαλζξουν) από το «μαγικό κουτί». Εςείσ ωσ ςυντονιςτισ 
ξεκινάτε. 
 
Ρεσ τουσ: 
● Ροιοσ είςαι και 
● Γιατί επιλζξατε το αντικείμενο και 
● Επιπλζον, ποια κα μποροφςε να είναι θ ςχζςθ μεταξφ του αντικειμζνου και του 
κζματοσ του εργαςτθρίου; 
 
Συμβουλζσ για διαδικτυακι διευκόλυνςθ: 
● Επιλζξτε ζνα διαδικτυακό εργαλείο λευκοφ πίνακα που ςασ επιτρζπει να 
χρθςιμοποιιςετε ζναν μεγάλο καμβά με δυνατότθτα μεγζκυνςθσ. 
● Ρροςκζςτε μια μεγάλθ επιλογι εικόνων από μια ποικιλία διαφορετικϊν 
αντικειμζνων ςτον πίνακα. 
● Εάν δεν χρθςιμοποιείτε διαδικτυακό πίνακα, κα ςυνιςτοφςαμε να χρθςιμοποιιςετε 
ζνα εργαλείο ςυνεργαςίασ όπωσ τα Ζγγραφα Google για τθ ςυλλογι των εικόνων και 
τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινισ χριςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ από ομοτίμουσ. 
● Κατά τθ διευκόλυνςθ τθσ ομαδικισ ςυηιτθςθσ, ςυνιςτοφμε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να 
χρθςιμοποιοφν μθ λεκτικά μζςα για να δθλϊςουν ότι κζλουν να μιλιςουν. Μπορείτε 
να χρθςιμοποιιςετε εργαλεία όπωσ τα εργαλεία μθ λεκτικισ ανατροφοδότθςθσ του 
Zoom, ζνα emoji αντίδραςθσ ι απλϊσ να ηθτιςετε από τουσ ανκρϊπουσ να ςθκϊςουν 
τα χζρια τουσ. Στθ ςυνζχεια, ο ςυντονιςτισ μπορεί να προςκαλζςει αυτό το άτομο να 
μιλιςει. 

Πθγζσ 

Από τον Tom Siegel 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

https://www.sessionlab.com/methods/magic-box  

 
 

Ενότθτα 2 - Δραςτθριότθτα 2 

Emoji που μιλάνε (Εμψυχωτικι δραςτθριότθτα/Ρροκζρμανςθ) 

κοπόσ τθσ Δραςτθριότθτασ 

Σε αυτι τθ δραςτθριότθτα κα δθμιουργθκοφν ερωτιςεισ ςχετικά με τθ ςωματικι αναπθρία. 
Οι ερωτιςεισ κα προετοιμαςτοφν με τρόπο που να διευκολφνει τθν ενςυναίςκθςθ των 
ςυμμετεχόντων. Με αυτόν τον τρόπο κα παρζχεται θ προςζλκυςθ τθσ προςοχισ των 
ςυμμετεχόντων κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ, θ ζλξθ τθσ προςοχισ τουσ ςτο κζμα και θ 
αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ. 

Περιγραφι τθσ Δραςτθριότθτασ 

Υλικά: Εργαςτείτε με λειτουργία ενεργοποίθςθσ/απενεργοποίθςθσ βίντεο/Emoji 
Οδθγίεσ 
Ρριν 
Αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 10-15 
Τφποι ςυμμετεχόντων: Αυτι θ μζκοδοσ είναι εφαρμόςιμθ με όλουσ τουσ τφπουσ 
ςυμμετεχόντων, ωςτόςο είναι ηωτικισ ςθμαςίασ να μθν γίνονται διακρίςεισ ωσ προσ το φφλο 

https://www.sessionlab.com/methods/magic-box
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και τον πολιτιςμό. 
Ιδανικζσ ςυνκικεσ: Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο εργαςτιριο απολαμβάνουν τθν ευκαιρία να πουν 
κάτι για τον εαυτό τουσ και είναι ειλικρινείσ. 
Απαιτείται προεργαςία: Ο ςυντονιςτισ πρζπει να ετοιμάςει μια λίςτα ερωτιςεων πριν από το 
εργαςτιριο. 
Είδοσ Σχζςθσ Διαμεςολαβθτι-Ρελάτθ: Συνεργαςία 
Ταίριαςμα προςωπικότθτασ διευκολυντι: Ραιχνιδιάρικο, δθμιουργικό 
Επίπεδο δυςκολίασ διευκόλυνςθσ (να διαγραφεί κατά τθν ανακεϊρθςθ): Δεν απαιτοφνται 
ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ 
 
Συμβουλζσ για διαδικτυακι διευκόλυνςθ: 
Βεβαιωκείτε ότι οι ςυμμετζχοντεσ είναι εξοπλιςμζνοι με κάμερα και μποροφν να 
διαχειρίηονται το βίντεό τουσ ςτθν εικονικι αίκουςα ςυςκζψεϊν ςασ. Υπάρχουν δφο τρόποι 
που μπορεί να γίνει αυτό. 
Ρρϊτθ επιλογι για μικρότερεσ ομάδεσ, δθλαδι μζχρι τον αρικμό των αντίχειρων βίντεο που 
χωροφν ςε μία οκόνθ: ηθτιςτε από τα άτομα να ξεκινιςουν το βίντεό τουσ. Εάν θ απάντθςι 
τουσ ςε μια ερϊτθςθ είναι ναι, ηθτιςτε τουσ να ςθκωκοφν ι να χρθςιμοποιιςουν emojis. 
Αυτό μπορεί να είναι ζνα φυςικό δυναμωτικό κατά τθ διάρκεια μιασ ςυνεδρίασ. 
Δεφτερθ επιλογι, π.χ. ωσ προκζρμανςθ: Ξεκινιςτε ηθτϊντασ από όλουσ να ςταματιςουν τθν 
κάμερά τουσ. Στθ ςυνζχεια, κάντε μια ερϊτθςθ και όλοι όςοι θ απάντθςθ είναι ναι κα 
ξεκινιςουν τθν κάμερά τουσ. Στθ ςυνζχεια, πρζπει όλοι να ςταματιςουν το βίντεό τουσ και να 
ςυνεχίςουν με τθν επόμενθ ερϊτθςθ με τον ίδιο τρόπο. 
φκμιςθ ηουμ: Τα καλφτερα αποτελζςματα επιτυγχάνονται όταν χρθςιμοποιείτε τθ ρφκμιςθ 
βίντεο "Απόκρυψθ ςυμμετεχόντων χωρίσ βίντεο" 
 
Μετά 
Συνικθ ι αναμενόμενα αποτελζςματα: Τα μζλθ τθσ ομάδασ γνωρίηονται με διαςκεδαςτικό 
και διαςκεδαςτικό τρόπο. 
Ρικανζσ παγίδεσ: Οι ςυμμετζχοντεσ νιϊκουν εκφοβιςμό ι προςβολι από μια ερϊτθςθ. 
Ρϊσ αξιολογείται θ επιτυχία: Θ ομάδα ςυμμετζχει ςτθν άςκθςθ και απολαμβάνει να 
ςυμμετζχει. 

Πθγζσ 

By IAF Methods.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

https://www.sessionlab.com/methods/stand-up-if 

 

Ενότθτα 2 - Δραςτθριότθτα 3 

Not Able To 

κοπόσ τθσ Δραςτθριότθτασ 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα αποκτιςουν ενςυναίςκθςθ για τα άτομα με αναπθρία και κα μάκουν 
πϊσ να βοθκιςουν ζνα άτομο με αναπθρία. 

Περιγραφι τθσ Δραςτθρίοτθτασ 

Υλικά: Γυαλιά με δεμζνα ι ςκοφρα μάτια, γάντια φοφρνου, τςιμπίδα πάγου ι ταινία, 
ωτοαςπίδεσ ι ωτοαςπίδεσ, παποφτςια με τακοφνια διαφορετικοφ μεγζκουσ, γυαλιά 
αλειμμζνα με βαηελίνθ ι καλυμμζνα με ςελοτζιπ, νάρκθκασ ποδιϊν και/ι πατερίτςα και 
χρονόμετρο αυγϊν. 
Οδθγίεσ 
1. Επανεξετάςτε τι μάκατε πριν. 

https://www.sessionlab.com/methods/stand-up-if
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2. Ρείτε, "Σιμερα κα παίξουμε ζνα παιχνίδι προςομοίωςθσ που ονομάηεται "Not Able 
To". Κατά τθ διάρκεια αυτοφ του παιχνιδιοφ κα προςποιθκείτε ότι δεν μπορείτε να 
κάνετε κάτι που κάνετε ςυνικωσ, κάτι που πικανϊσ κεωρείτε δεδομζνο. όπωσ το 
περπάτθμα ι θ ομιλία ι το διάβαςμα. Για να ςασ βοθκιςουμε να παίξετε το ρόλο ςασ, 
κα ζχετε ζνα ςτιριγμα, όπωσ ζνα δεμζνο μάτια, και κα πρζπει να ακολουκιςετε ζναν 
κανόνα, όπωσ «Διαβάςτε όλα τα βιβλία ανάποδα». Εάν ζχετε ιδθ αναπθρία, μπορείτε να 
είτε ςυνεχίςτε ωσ «ο εαυτόσ ςασ» ι αναλάβετε άλλθ αναπθρία. (Σθμείωςθ: Οι 
ςυμμετζχοντεσ με «αόρατεσ» αναπθρίεσ/μακθςιακζσ διαφορζσ δεν κα πρζπει να 
αναγκάηονται να αναγνωρίςουν τθν ειδικι τουσ ανάγκθ μπροςτά ςε άλλουσ, εκτόσ εάν 
το επικυμοφν. Ωςτόςο, μπορεί να κζλουν να το μοιραςτοφν με τουσ φίλουσ τουσ με 
ςιγουριά, ϊςτε να καταλάβουν τισ ειδικζσ ανάγκεσ.) Εάν επιλζξετε να μθν ζχετε 
αναπθρία, και ςυνικωσ δεν ζχουμε αυτι τθν επιλογι όταν πρόκειται για αναπθρία, τότε 
κα είςτε ζνασ από τουσ «βοθκοφσ». 
3. Εξθγιςτε κακεμία από τισ αναπθρίεσ και τι δεν κα μπορζςουν να κάνουν πρϊτα οι 
ςυμμετζχοντεσ. Στθ ςυνζχεια, είτε με αυκαίρετθ επιλογι είτε με κλιρωςθ, επιλζξτε τθν 
αναπθρία κάκε ςυμμετζχοντα. Εξθγιςτε ότι ςτθν πραγματικι ηωι δεν κα είχαν επιλογι 
ωσ προσ τθν αναπθρία που τουσ ςυναντά. 

Αναπθρία  τιριγμα Κανόνασ 

Τυφλόσ Γυαλιά με δεμζνα μάτια ι 
ςκοφρα γυαλιά  

Πχι κρυφοκοίταγμα 

Νευροπάκεια των 
χερίων (μοφδιαςμα ι 
αδυναμία)  

Γάντια φοφρνου Ρρζπει να αφινετε τα γάντια 
του φοφρνου ανα πάςα ςτιγμι 

Ακρωτθριαςμζνοσ με 
πρόκεςθ χεριοφ  

Τςιμπίδεσ πάγου ι 
κολλθτικι ταινία μαηί 

Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε 
μόνο λαβίδεσ ςτο κυρίαρχο 
χζρι 

Δυςλεξικόσ  Κανζνασ  Ρρζπει να διαβάςετε όλα τα 
βιβλία ανάποδα  

Δυςγραφία  Κανζνασ  Χρθςιμοποιιςτε το μθ 
κυρίαρχο χζρι για γραφι  

Κουφόσ  Ωτοαςπίδεσ ι  
προςτατευτικά αυτιϊν  

Οι ωτοαςπίδεσ δεν κα  
αφαιρεκοφν   

Βουβόσ Κανζνασ Δεν μπορείτε να μιλιςετε  

Τραυλόσ Κανζνασ  Ρείτε κάκε λζξθ τρεισ φορζσ 
τθν κάκε μία  

Ραραπλθγικόσ 
(παράλυτα πόδια) 

Αναπθρικό καροτςάκι Δεν μπορείτε να ςθκωκείτε ι 
να περπατιςετε 

Στρεβλοποδία Ραποφτςι w/dif. Σε 
μζγεκοσ τακοφνια ι βάροσ 
ςτον αςτράγαλο 

Τα παποφτςια πρζπει να 
μζνουν ςυνεχϊσ. 

Ρρόβλθμα ομιλίασ  Το άκρο του χάρτινου 
ςωλινα ςυρράπτεται 

Πλθ θ ομιλία πρζπει να γίνεται 
μζςω ςωλινα 

Καταρράκτθσ Γυαλιά αλειμμζνα με 
βαηελίνθ ι καλυμμζνα με 
ςελοτείπ  

Τα γυαλιά πρζπει να 
φοριοφνται κακ’ολθ τθν 
διάρκεια  

Ραράλυτο πόδι Νάρκθκασ ι/και πατερίτςα  Ο νάρκθκασ δεν μπορεί να 
αφαιρεκεί, πρζπει να 
χρθςιμοποιείται θ πατερίτςα  

ΔΕΡΥ Χρονόμετρο αυγοφ Κάκε τρία λεπτά ο ςυμμετζχων 
πρζπει να κάνει κάτι 
διαφορετικό 
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- Βοθκόσ: Μπορεί να βοθκιςει ςυμμετζχοντεσ με ειδικζσ ανάγκεσ μόνο όταν του ηθτθκεί. Δεν 
κα κάνει πράγματα για αυτοφσ που μποροφν να κάνουν οι ίδιοι. 

 
1. Άλλοι πικανοί κανόνεσ: 
● Το παιχνίδι προςομοίωςθσ είναι μόνο για τθν τάξθ. Εάν ζνασ ςυμμετζχων 
εγκαταλείψει τθν τάξθ, μπορεί να αφιςει πίςω τθν αναπθρία του. (Εξθγιςτε ότι αυτό 
δεν ςυμβαίνει ςτθν πραγματικι ηωι.) 
● Το χρονικό όριο για αυτό το παιχνίδι προςομοίωςθσ είναι:_______ 
● Οι ςυμμετζχοντεσ εξακολουκοφν να αναμζνεται να εργαςτοφν ςκλθρά και να κάνουν 
τθν καλφτερθ δυνατι δουλειά, όποια κι αν είναι θ εργαςία. Πλα τα ζργα που κα 
πραγματοποιθκοφν κα μετριςουν διπλά αφοφ απαιτικθκε διπλάςια προςπάκεια. 

 
Ερωτιςεισ Ομαδικισ Συηιτθςθσ (Μετά το πζρασ του κακοριςμζνου χρόνου.) 
1. Πϊσ ζνιωκεσ που είςαι ανάπθροσ; 
Α: Απαντιςεισ που κυμαίνονται από απογοθτευτικζσ ζωσ διαςκεδαςτικζσ. 
2. Τι δεν μπόρεςεσ να κάνεισ; Και αντίςτροφα, τι μπόρεςεσ να κάνεισ; 
Α: Οι απαντιςεισ κα ποικίλλουν. 
3. Πιςτεφετε ότι τα άτομα με αναπθρίεσ εςτιάηουν ςε αυτά που μποροφν να κάνουν ςε 
αντίκεςθ με αυτά που δεν μποροφν να κάνουν; Γιατί; 
Α: Εςτιάηουν ςε αυτό που μποροφν να κάνουν διαφορετικά μπορεί να απογοθτευτοφν, να 
λυπθκοφν τον εαυτό τουσ ι ακόμα και να τα παρατιςουν. 
4. Γιατί μπορεί να είναι καλι ιδζα να πείτε ςτουσ φίλουσ ςασ για μια αόρατθ αναπθρία; 
Α: Για να κατανοιςουν τισ ειδικζσ ανάγκεσ που ςχετίηονται με τθν αναπθρία και να είναι πιο 
εξυπθρετικοί. 
5. Πϊσ ικελεσ να ςε αντιμετωπίηουν όςο ιςουν άτομο με αναπθρία; 
Α: Με ςεβαςμό, ευγενικά με υπομονι κ.λπ. 
6. Γιατί ο βοθκόσ βοικθςε μόνο όταν του ηθτικθκε και μετά μόνο εκείνα τα πράγματα που το 
άτομο με αναπθρία δεν μποροφςε να κάνει μόνο του; 
Α: Το να βοθκάσ όταν δεν ςου ηθτείται είναι πατερναλιςτικό. Είναι ςαν να αντιμετωπίηεισ 
κάποιον ςαν μωρό. Και δεν κάνετε κάτι για κάποιον άλλο που μποροφν να κάνουν οι ίδιοι γιατί 
αυτό μπορεί να τον κάνει να εξαρτθκεί από εςάσ και να τον κάνει να πιςτεφει ότι δεν είναι 
ικανόσ. 
7. Τι καυμάηετε ςτα άτομα με αναπθρία; 
Α: Είναι δυνατοί, καρραλζοι, επίμονοι κ.λπ. 
 
Παραλλαγζσ/Επεκτάςεισ 
1. Για να ςυντομεφςετε τθ δραςτθριότθτα ι αν δεν ζχετε αρκετά ςτθρίγματα, οι 
ςυμμετζχοντεσ μποροφν να ςχεδιάςουν μια αναπθρία από ζνα καπζλο και μετά να πάνε να 
εκτελζςουν μια ςυγκεκριμζνθ εργαςία (π.χ. πάτε να πάρετε ζνα βιβλίο από το ράφι, να 
γράψετε ζνα γράμμα). 
2. Ρροσ το τζλοσ τθσ προςομοίωςθσ βγάλτε τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ανάπαυλα. Αυτό κα τουσ 
δϊςει μια άλλθ οπτικι για τθν αναπθρία τουσ ςε μια δραςτθριότθτα εντατικισ κίνθςθσ. 
 
Συμπζραςμα 
Ρείτε, «Σιμερα βιϊςατε πϊσ είναι να ζχεισ αναπθρία, ζςτω και για μικρό χρονικό διάςτθμα. 
Αυτό που ςυχνά κεωροφμε δεδομζνο, όπωσ το περπάτθμα, θ ςυηιτθςθ και άλλα παρόμοια, 
είναι ςυχνά ζνασ κακθμερινόσ αγϊνασ για ζνα άτομο με αναπθρία. Φανταςτείτε, μζρα με τθ 
μζρα ςυνεχίηεται, και θ αναπθρία δεν φεφγει ποτζ για ολόκλθρθ τθ ηωι ςασ... Χρειάηεται 
πραγματικό κάρροσ και κάρροσ για να αντιμετωπίςετε αυτζσ τισ κακθμερινζσ προκλιςεισ και 
να μθν τισ αφιςετε να ςασ πιάςουν και να ςασ πιάςουν κατάκλιψθ. Τα άτομα με αναπθρία 
αξίηουν τον καυμαςμό μασ και όχι τθ ςυμπάκειά μασ. Αυτοί είναι δυνατοί και καρραλζοι 
άνκρωποι». 
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Συμβουλζσ για διαδικτυακι διευκόλυνςθ: 
● Για άτομα με προβλιματα όραςθσ, μπορείτε να ηθτιςετε από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα 
να ςτείλει ζνα μινυμα ςτον πίνακα ςυνομιλίασ. 
● Για άτομα που χρθςιμοποιοφν προςκετικι χεριϊν, μπορείτε να ηθτιςετε αλογοουρά ι 
μακιγιάη μπροςτά ςτθν κάμερα. 
● Για άτομα με δυςλεξία, μπορεί να κζλετε να διαβάηεται ζνα ανεςτραμμζνο PDF κοιτάηοντασ 
τθν οκόνθ. Θ δυνατότθτα κοινισ χριςθσ οκόνθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για αυτό. 
● Για άτομα με προβλιματα ακοισ, ο κακζνασ μπορεί να απενεργοποιιςει το μικρόφωνό του 
και αναμζνεται να προςπακιςει να καταλάβει τι λζγεται. 

 

Πθγζσ 

By Life Tree Learning Systems 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  

http://www.wikisori.org/Wikisori/Printouts/PaxCurriculum/30b_Not_Able_To.pdf  

 
 
Appendix 
 

 
 
  

http://www.wikisori.org/Wikisori/Printouts/PaxCurriculum/30b_Not_Able_To.pdf
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Ενότθτα 2 - Δραςτθριότθτα 4 

Ζξω και Μζςα  

κοπόσ τθσ Δραςτθριότθτασ 

Να ευαιςκθτοποιιςει ςε ςχζςθ με τισ αναπθρίεσ και να επιτφχει υψθλότερο επίπεδο 
ζνταξθσ. 
Στόχοι: 
- Να ςπάςει τα εμπόδια μεταξφ ατόμων με αναπθρία και μθ. 
- Να παρζχει καλζσ πρακτικζσ για νζουσ εργαηόμενουσ, εκπαιδευτζσ, εκελοντζσ 
- Να χρθςιμοποιιςει τθ δθμιουργικότθτα ωσ εργαλείο για τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με 
τθν αναπθρία. 

Περιγραφι τθσ Δραςτθριότθτασ  

Ειςαγωγικι δραςτθριότθτα (5-7 λεπτά). 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτζκονται ςε μια ςειρά και λαμβάνουν ζνα χαρτί με τουσ ρόλουσ τουσ. Τα 
χαρτιά ζχουν 3 διαφορετικά χρϊματα που αργότερα κα χωρίςουν επίςθσ τισ ομάδεσ. 3 από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ (ζνασ ςε κάκε ομάδα χρωμάτων) κα ζχουν το ρόλο του κωφοφ, του 
τυφλοφ και του αναπθρικοφ (αναπθρικό καροτςάκι). 
Ο ςυντονιςτισ κάνει τισ ερωτιςεισ (ςυνθμμζνο ζγγραφο: Introductory_line_activity). Εάν ο 
ςυμμετζχων ζχει κετικι απάντθςθ, προχωρά ζνα βιμα μπροςτά. Αν όχι παραμζνει ςτθν 
ίδια κζςθ. Ο ςυντονιςτισ δίνει 5 ερωτιςεισ (ι περιςςότερεσ) και μετά το τζλοσ ηθτά από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ να κυμθκοφν και να προβλθματιςτοφν ςχετικά με τθ «χαρτογράφθςθ» 
τθσ ομάδασ. 
Κφρια δραςτθριότθτα (20 λεπτά): 
Ο ςυντονιςτισ ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ομαδοποιιςουν ανάλογα με το χρϊμα του 
χαρτιοφ που δίνεται κατά τθν ειςαγωγικι δραςτθριότθτα. Κάκε ομάδα ζχει ζνα άτομο με 
το ρόλο του ΑΜΕΑ που είναι ςτθν πραγματικότθτα ο κφριοσ θκοποιόσ. 
Ομάδα 1: Τυφλόσ 
Ο ςυντονιςτισ τθσ/του δζνει τα μάτια και δίνει ςαφείσ οδθγίεσ ςτουσ άλλουσ ότι μποροφν 
να δϊςουν οδθγίεσ μόνο προφορικά και χωρίσ να κακοδθγοφν με άλλο τρόπο. Κάκονται 
όλοι γφρω από το τραπζηι. Στο τραπζηι είναι μόνο θ κόλλα, το ψαλίδι και το τυπωμζνο χαρτί 
Α4 με τα περιγράμματα του κφβου (ςυνθμμζνο: paper_model_cube). Ο τυφλόσ πρζπει να 
κόψει και να δθμιουργιςει τον κφβο με τισ οδθγίεσ του άλλου. Θ ομάδα ζχει 15 λεπτά για 
να ολοκλθρϊςει τθν εργαςία. 
 
Ομάδα 2: Κωφόσ 
Θ ομάδα μετακινείται ςε άλλο δωμάτιο με τθν οδθγία να μθν μιλάει, να μθν γράφει ι να 
ηωγραφίηει. Ο ςυντονιςτισ δίνει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μια ιςτορία (ςυνθμμζνο: Θ ιςτορία) 
και κρατά τον κωφό ζξω από τθν αίκουςα για μερικά λεπτά. Οι άλλοι διαβάηουν τθν 
ιςτορία και μετά, πρζπει να τθν εξθγιςουν ςε 10 λεπτά ςτον κωφό. 
 
Ομάδα 3: Σωματικι αναπθρία 
Αυτι θ ομάδα είναι προτιμότερο να μείνει ςτθν κφρια ολομζλεια κακϊσ χρειάηεται τον 
εξοπλιςμό ιχου. Ο ρόλοσ του μειονζκτθμα είναι να κάκεςτε ςτο αναπθρικό καροτςάκι (ι 
αν δεν ζχετε αναπθρικό καροτςάκι, χρθςιμοποιιςτε μια καρζκλα γραφείου με ρόδεσ). Θ 
ομάδα πρζπει να δθμιουργιςει μια χορογραφία (χορό) με όλα τα μζλθ που ςυμμετζχουν 
(μπορείτε να επιλζξετε όποια μουςικι ςασ αρζςει). 
 
Παρουςίαςθ (10 λεπτά): 
Οι ομάδεσ ςυγκεντρϊνονται ςτθν ολομζλεια και παρουςιάηουν τα αποτελζςματα τθσ 
δουλειάσ τουσ ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ. 
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Απολογιςμόσ (20 λεπτά): 
Ομαδικόσ προβλθματιςμόσ και ςυηιτθςθ για όλθ τθ δραςτθριότθτα. Μζςα από τον 
ςτοχαςμό χρειάηεται να αναδείξουμε ςυναιςκιματα, βαςικοφσ προβλθματιςμοφσ κατά 
τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ, κατανόθςθ του κζματοσ και ςφνδεςθ με τθν 
πραγματικότθτα. 
 
Συμβουλζσ για διαδικτυακι διευκόλυνςθ: 
● Χρθςιμοποιιςτε δωμάτια επιςκζψεων για να ομαδοποιιςετε άτομα κατά χρϊμα. 
● Υπενκυμίςτε ςτον ςυμμετζχοντα ςασ ότι θ γωνία τθσ κάμερασ πρζπει να εςτιάηεται 
ςτο υλικό όταν φτιάχνετε ζναν κφβο για το άτομο με προβλιματα όραςθσ. 
● Ράρτε τον κωφό ςτθν αίκουςα αναμονισ για να μθν ακοφςει τθ ςυηιτθςθ. 
● Για το ρόλο τθσ ςωματικισ αναπθρίασ, επιλζξτε ζναν χορό όπου τα χζρια 
χρθςιμοποιοφνται εκτενϊσ. Το άτομο με ςωματικι αναπθρία μπορεί να δζςει τα χζρια 
του για να χρθςιμοποιιςει τα δάχτυλά του με περιοριςμζνο τρόπο. 

Πθγζσ 

By Filaretos Vourkos 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/out-and-in.1487/  

 
Παράρτθμα 1 (Η ιςτορία) 

Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνα κοριτςάκι που κακόταν μόνο του. Οι γονείσ τθσ τθσ είπαν να 
μθν βγαίνει από το ςπίτι. Βαριόταν και χρειαηόταν αλλαγι, οπότε δεν άκουςε και βγικε ζξω. 
Το δάςοσ περιτριγφριηε το μζροσ όπου ηοφςε. Ενϊ απολάμβανε τθ φφςθ, τα βιματα τθν 
πιγαν μακριά ςτο δάςοσ. Το ςκοτάδι άρχιςε να φαίνεται και άρχιςε να φοβάται. Από παντοφ 
ερχόντουςαν παράξενεσ φωνζσ. Χαμζνθ και φοβιςμζνθ κακϊσ ιταν προςπάκθςε να βρει το 
δρόμο τθσ επιςτροφισ ςτο ςπίτι. Άρχιςε να τρζχει προσ κάκε κατεφκυνςθ όταν ξαφνικά ζπεςε 
ςε μια τρφπα ςτο ζδαφοσ. 

"Βοικεια βοικεια!! "Αυτι οφρλιαξε… 

Ρροσ ζκπλθξι τθσ, θ μθτζρα τθσ χτυποφςε τον ϊμο τθσ και τθσ ζλεγε τι ιταν λάκοσ. Μόνο τότε 
ςυνειδθτοποίθςε ότι ονειρευόταν…  

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/out-and-in.1487/
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Παράρτθμα 2 (The Paper Model Cube) 

 
 
 
Παράρτθμα 3 (Ειςαγωγικι Δραςτθριότθτα Γραμμισ) 

*ςθμείωςθ: οι παροφςεσ ερωτιςεισ είναι απλϊσ προτάςεισ, μπορείτε να δθμιουργιςετε τισ 
δικζσ ςασ, ζχοντασ κατά νου ότι πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνεσ και ςαφείσ+. 

 

Ερωτιςεισ: 

1. Μπορείτε να ανεβείτε τισ ςκάλεσ, να βρείτε τθν κουηίνα, να ανοίξετε το ςυρτάρι και να 
φζρετε μια κουταλιά ςε 1 λεπτό; 

2. Μπορείτε να βγείτε με φίλουσ ςτον κινθματογράφο; 

3. Μπορείτε να χορζψετε ςάλςα; 

4. Μπορείτε να πάτε ςτο ςοφπερ μάρκετ και να αγοράςετε μια ςυγκεκριμζνθ μάρκα λευκό 
τυρί μόνοι ςασ; 

5. Μπορείτε να εργαςτείτε ςε ζναν ραδιοφωνικό ςτακμό ςχεδιάηοντασ τθν ιςτοςελίδα του;  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΑΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

Ενότθτα 3 – Ευαιςκθτοποίθςθ τθσ αγοράσ & Προςβάςιμοσ Σουριςμόσ 

 

κοπόσ τθσ Ενότθτασ  

Να αναπτφξει κατανόθςθ τθσ προςβάςιμθσ τουριςτικισ αγοράσ και να εξθγιςει τθ ςθμαςία 
μιασ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. 

Προτεινόμενο περιεχόμενο  

Τάςεισ και επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ ςτον προςβάςιμο τουριςμό, ςε διαφορετικοφσ 
τουριςτικοφσ τομείσ 

Οι βιομθχανίεσ ςυχνά διαταράςςονται από νζεσ τάςεισ και νζεσ καινοτομίεσ, και θ τουριςτικι 
βιομθχανία και ο προςβάςιμοσ τουριςμόσ δεν αποτελοφν εξαίρεςθ ςε αυτό. Θ προςοχι ςτισ 
νζεσ τουριςτικζσ τάςεισ μπορεί να βοθκιςει τισ επιχειριςεισ να παραμείνουν ανταγωνιςτικζσ 
και να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ των πελατϊν. Για παράδειγμα, ο COVID ζχει οδθγιςει ςε 
διαφορετικζσ ανάγκεσ και προτεραιότθτεσ και ζχουν προκφψει νζεσ απαιτιςεισ ςε ό,τι αφορά 
τθν Αςφάλεια και τθν Υγιεινι, τισ Ανεπαφικζσ Ρλθρωμζσ, μεταξφ άλλων. Υπάρχει μια ποικιλία 
τουριςτικϊν τάςεων που βαςίηονται ςε γενικότερεσ αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά των 
καταναλωτϊν, όπωσ θ ανάγκθ για υγιεινά και βιολογικά τρόφιμα και ποτά, θ βιωςιμότθτα, θ 
εξατομικευμζνθ εξυπθρζτθςθ, θ αυξανόμενθ ηιτθςθ για ψθφιοποίθςθ και θ χριςθ τθσ 
τεχνολογίασ. Και αυτό ιςχφει για διαφορετικοφσ τουριςτικοφσ τομείσ, από τθ φιλοξενία μζχρι 
τθν εςτίαςθ και τα ταξίδια κ.λπ. Επομζνωσ, είναι ςθμαντικό να εςτιάςουμε ςτα εξισ: 

● Αφξθςθ του πλθκυςμοφ με αναπθρία 

● Μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των ατόμων με αναπθρία ςτον τουριςμό 

● Μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ ςτον τουριςμό 

● Φωνθτικι αναηιτθςθ και φωνθτικόσ ζλεγχοσ (θ φωνθτικι αναηιτθςθ ςτον ταξιδιωτικό 
κλάδο είναι μια από τισ αναδυόμενεσ τάςεισ που πρζπει να γνωρίηουν οι ζμποροι, οι 
ιδιοκτιτεσ επιχειριςεων και άλλα ανϊτερα ςτελζχθ των επιχειριςεων ςε αυτόν τον τομζα) 

● Virtual Reality Tourism Trends 

● Μεμονωμζνα ταξίδια και προοριςμοί για όλουσ 

● Eco Travel (αντανακλά τθν αυξανόμενθ ανθςυχία των ςθμερινϊν ταξιδιωτϊν για θκικζσ και 
βιϊςιμεσ επιλογζσ τουριςμοφ. Τα οικολογικά ταξίδια περιλαμβάνουν απλζσ αλλαγζσ, όπωσ τθ 
διακεςιμότθτα πιςτϊςεων άνκρακα κατά τθν κράτθςθ πτιςθσ ι τθν επιλογι να νοικιάςετε 
ζνα θλεκτρικό αντί για ζνα ςυμβατικό όχθμα. Ριο εξελιγμζνο Τα παραδείγματα μπορεί να 
περιλαμβάνουν τον τουριςμό με εκελοντικό ςτοιχείο, ίςωσ τθν εργαςία ςε ζνα φυςικό 
καταφφγιο ι τθ ςυμμετοχι ςε εργαςίεσ διατιρθςθσ.) 

● Τοπικι εμπειρία (από τθν απόλαυςθ τθσ τοπικισ κουηίνασ μζχρι τον εορταςμό 
περιφερειακϊν φεςτιβάλ και εορτϊν, οι τοπικζσ εμπειρίεσ πρόκειται να γίνουν μερικζσ από 
τισ κορυφαίεσ τουριςτικζσ τάςεισ για παρακολοφκθςθ) 

 

Ραρζχοντασ πρόςβαςθ ςτον τουριςμό για άτομα από όλα τα κοινωνικά ςτρϊματα και κάκε 
είδουσ υπόβακρο, κα πρζπει επίςθσ να αντιμετωπιςτοφν τα ακόλουκα κζματα: 

● Κακολικι ςχεδίαςθ για να μάκετε πϊσ να κάνετε τα προϊόντα και τον προοριςμό να 
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μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για όλουσ, ανεξάρτθτα από τθν θλικία και τισ ικανότθτζσ τουσ. 
Γνϊςθ ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για προςβάςιμα τουριςτικά προϊόντα που ςυμμορφϊνονται 
με να επιτρζπονται ςτθν ευρωπαϊκι αγορά. 

● Ο Κϊδικασ Καλισ Δεοντολογίασ ENAT - ζνα διεκνζσ ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ για τουριςτικζσ 
επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, που αναγνωρίηει τισ προςπάκειζσ τουσ να προωκιςουν 
προςβάςιμα ταξίδια και τουριςμό. Αποτελείται από οκτϊ κατευκυντιριεσ αρχζσ που 
κακιςτοφν το προϊόν προςβάςιμο ςε όλουσ τουσ επιςκζπτεσ με ανάγκεσ πρόςβαςθσ. 

● Συνεργαςία με άλλουσ παρόχουσ (όπωσ εςτιατόρια, εκνικά πάρκα ι μουςεία) για τθν 
ανάπτυξθ προςβάςιμων τουριςτικϊν προϊόντων. 

Ρροςβάςιμο διαδικτυακό επιχειρθματικό μοντζλο τουριςμοφ, αλυςίδα αξίασ, παγκόςμιο 
οικοςφςτθμα και αλυςίδα εφοδιαςμοφ 

Οριςμόσ, επεξιγθςθ και διευκρίνιςθ: 

Ζνα επιχειρθματικό μοντζλο είναι θ αρχιτεκτονικι για το πϊσ μια επιχείρθςθ δθμιουργεί, 
προςφζρει και αποςπά αξία. Αναφζρεται ςτθν εςωτερικι οργάνωςθ και ςτουσ δεςμοφσ και 
τισ ςχζςεισ με εξωτερικζσ οντότθτεσ. 

Οι αλυςίδεσ αξίασ είναι κάκετοι δεςμοί ςτθ διαδικαςία παραγωγισ-κατανάλωςθσ που 
περιγράφουν πϊσ οι επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα ςε ςυνεργαςία με τθν κυβζρνθςθ και 
τθν κοινωνία των πολιτϊν λαμβάνουν ι ζχουν πρόςβαςθ ςε πόρουσ ωσ ειςροζσ, προςκζτουν 
αξία μζςω διαφόρων διαδικαςιϊν (π.χ. ςχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ, χρθματοδότθςθ, μάρκετινγκ, 
διανομι, τιμολόγθςθ , τοποκζτθςθ) και πουλιςτε τα τουριςτικά προϊόντα, υπθρεςίεσ και 
εμπειρίεσ που προκφπτουν. 

Τα παγκόςμια οικοςυςτιματα αξίασ αναφζρονται ςε ζνα εξαιρετικά κατανεμθμζνο, ρευςτό 
και δυναμικό ςφνολο ςχζςεων και ανταλλαγϊν που διαμεςολαβοφνται από τθν τεχνολογία 
μεταξφ εκείνων που δθμιουργοφν, καταναλϊνουν και μοιράηονται τθν αξία ςτον τουριςμό. 
Αυτό περιλαμβάνει αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ ηϊντων και μθ ηωντανϊν οντοτιτων (π.χ. 
καταναλωτζσ, παραγωγοί, κυβερνιςεισ, κοινότθτεσ, φφςθ, ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και 
υποδομζσ). 

Εφοδιαςτικι Αλυςίδα - είναι ζνα ςφςτθμα οργανιςμϊν, ανκρϊπων, δραςτθριοτιτων, 
πλθροφοριϊν και πόρων που εμπλζκονται ςτθν παροχι ενόσ προϊόντοσ ι μιασ υπθρεςίασ ςε 
ζναν καταναλωτι. Οι αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ ςυνδζουν αλυςίδεσ αξίασ. 

Ρότε χρειάηονται οι πελάτεσ προςβάςιμο τουριςμό; Σε όλο το «ταξίδι επιςκεπτϊν» και ςε 
ολόκλθρθ τθν αλυςίδα αξίασ! - Ρλθροφορίεσ/κρατιςεισ – Μεταφορζσ – Διαμονι – Catering – 
Αξιοκζατα/Δραςτθριότθτεσ – Ρείτε ςε άλλουσ / Εμπειρίεσ 

Τουριςτικζσ Υπθρεςίεσ - Ρροςβάςιμεσ… ςε όλθ τθν αλυςίδα παράδοςθσ 

• Ρλθροφορίεσ - αναηιτθςθ, κρατιςεισ, ιςτοςελίδεσ, κινθτά… • Μεταφορζσ - οχιματα, 
τερματικά, μεταφορζσ, βοικεια… • Υποδομζσ - αξιοκζατα, καταλφματα, εςτιατόρια, δρόμοι, 
παραλίεσ… •Υπθρεςίεσ - φιλοξενία, πακζτα, ξεναγιςεισ, εκδρομζσ, ειδικά μενοφ, 
δραςτθριότθτεσ, τεχνικά βοθκιματα, βοικεια… 

Ο ςκλθρόσ παγκόςμιοσ ανταγωνιςμόσ ςτθν τουριςτικι βιομθχανία επικεντρϊνεται πλζον ςε 
αναπόςπαςτα μζρθ των αλυςίδων εφοδιαςμοφ και όχι ςε μεμονωμζνεσ εταιρείεσ. Το 
ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό περιβάλλον ζχει αναγκάςει τισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ να 
αναηθτιςουν τρόπουσ για να ενιςχφςουν το ανταγωνιςτικό τουσ πλεονζκτθμα. Τα τουριςτικά 
προϊόντα κεωροφνται ςυχνά από τουσ καταναλωτζσ ωσ μια αλυςίδα προςτικζμενθσ αξίασ 
διαφορετικϊν ςτοιχείων υπθρεςιϊν και ο εντοπιςμόσ τρόπων αποτελεςματικισ διαχείριςθσ 
των αλλθλζνδετων τουριςτικϊν επιχειριςεων κα επιτρζψει ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ να 
ανταποκρικοφν καλφτερα ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν και να επιτφχουν επιχειρθματικοφσ 
ςτόχουσ διατθρϊντασ ζτςι το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι των εξίςου 
αποτελεςματικϊν αντιπάλων τουσ . 
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Σιμερα, υπάρχουν παραλλαγζσ ςτθν παραδοςιακι αλυςίδα εφοδιαςμοφ. Ωσ εκ τοφτου, είναι 
ηωτικισ ςθμαςίασ για τισ επιχειριςεισ να προςαρμοςτοφν και να καινοτομιςουν για να 
ανταποκρικοφν ςτθ νζα νοοτροπία των καταναλωτϊν. Με αυτόν τον τρόπο, οι ταξιδιϊτεσ 
μποροφν: 

● Ερευνιςτε ζναν προοριςμό που ςασ ενδιαφζρει ςτο Διαδίκτυο και αναηθτιςτε μια επιλογι 
διαμονισ ςε ςπίτι ςτον προοριςμό. Κατά τθν ζρευνα δραςτθριοτιτων που τουσ ενδιαφζρουν, 
μπορεί να βρουν μια αυτοκατευκυνόμενθ ξενάγθςθ, μια επιλογι τοπικισ ξενάγθςθσ ι μια 
ομαδικι περιιγθςθ μιςισ θμζρασ. 

● Ρεριθγθκείτε ςτο Instagram. Μόλισ δουν μια υπζροχθ εικόνα ενόσ προοριςμοφ, ςφρουν για 
να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε μια επιλογι "κράτθςθ τϊρα", θ οποία τουσ οδθγεί ςε 
φωτογραφίεσ, πλθροφορίεσ δωματίου και επιλογζσ τιμϊν, ϊςτε να μποροφν να κάνουν 
κράτθςθ για διαμονι ςτο ξενοδοχείο. Οι ταξιδιϊτεσ δεν κάνουν άλλεσ ρυκμίςεισ μζχρι να 
φτάςουν ςτον προοριςμό και, ενϊ βρίςκονται εκεί, χρθςιμοποιοφν διάφορεσ εφαρμογζσ για 
να κάνουν κράτθςθ ςε εςτιατόρια, ζναν τοπικό οδθγό και περιθγιςεισ με τα πόδια μόνοι 
τουσ. 

Ρεριθγθκείτε ςτο Facebook και δείτε μια ανάρτθςθ από ζναν φίλο που μζνει ςε ζνα υπζροχο 
Airbnb ςε ζναν ςυγκεκριμζνο προοριςμό. Επειδι θ ανάρτθςθ περιλαμβάνει ζναν ςφνδεςμο, 
οι ταξιδιϊτεσ κάνουν κλικ ςε αυτιν και κάνουν κράτθςθ. Αρκετοφσ μινεσ πριν από τθν 
αναχϊρθςθ, θ Airbnb ςτζλνει email για εμπειρίεσ ςτον προοριςμό που μπορεί να 
ενδιαφζρουν τουσ ταξιδιϊτεσ και κάνουν κράτθςθ για μία από αυτζσ τισ τοπικζσ εμπειρίεσ. 
Μόλισ φτάςετε ςτον προοριςμό, ο οικοδεςπότθσ τθσ Airbnb τουσ λζει για εξαιρετικζσ επιλογζσ 
ςτθν περιοχι. Για παράδειγμα: Οι ταξιδιϊτεσ χρθςιμοποιοφν τουσ Χάρτεσ Google για να 
μετακινθκοφν, το Google Translate για να επικοινωνιςουν και το GetYourGuide για να βρουν 
μια τοπικι περιιγθςθ. 

Μεκοδολογία 

 Οι πάροχοι ΕΕΚ και τα ςχολεία γενικότερα, και ειδικά μετά τθν πανδθμία COVID-19, 
αντιμετωπίηουν τθν τεχνολογία ωσ ευκαιρία για τθν ανάπτυξθ μεκόδων θλεκτρονικισ 
διδαςκαλίασ και τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ μακθτζσ ςε αυτό το επίπεδο. Σιμερα, ςχεδόν 
όλοι ζχουν ζνα smartphone. Θ Google κεωρείται θ «βιβλιοκικθ» και θ Wikipedia είναι θ 
«εγκυκλοπαίδεια». Ο κθςαυρόσ είναι το «λεξικό» και το Kindle το «διδακτικό βιβλίο». Σε μια 
εποχι όπωσ αυτι, είναι ςθμαντικό να αλλάξουμε τισ μεκοδολογίεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ 
και να ενςωματϊςουμε τθν τεχνολογία ςτθν κακθμερινι μασ ηωι για να παρακινιςουμε τουσ 
μακθτζσ μασ. 

Θ μεκοδολογία εκπαίδευςθσ κα εξαςφαλίςει τθν ενεργό ςυμμετοχι των ςυμμετεχόντων και 
βαςίηεται ςε ζναν ςυνδυαςμό τριϊν ςθμαντικϊν ςτοιχείων: 

● Ραροχι απαιτοφμενθσ γνϊςθσ (κεωρία) 

● Χριςθ εργαλείων εκπαίδευςθσ, όπωσ μελζτεσ περιπτϊςεων, βίντεο, παιχνίδια, κινοφμενα 
ςχζδια και αςκιςεισ (εξάςκθςθ – πρακτικι εμπειρία) 

● Ανατροφοδότθςθ/ςτοχαςμόσ (κριτικι) 

Κατά τθν παράδοςθ τθσ ενότθτασ, οι ςυμμετζχοντεσ κα λάβουν υλικό, το οποίο κα καλφπτει 
το περιεχόμενο που κα παρουςιαςτεί και ςτισ 15 ϊρεσ τθσ ενότθτασ. Το υλικό κα 
παρουςιαςτεί ςε μορφι Power Point (PPT) παρουςιάςεων, βίντεο και κινοφμενων εικόνων. 
Επιπλζον, θ ενεργόσ ςυμμετοχι και θ πρακτικι εμπειρία των ςυμμετεχόντων κα εξαςφαλιςτεί 
μζςω διαφόρων εκπαιδευτικϊν εργαλείων, όπωσ μελζτεσ περιπτϊςεων, φφλλα εργαςίασ, 
ςενάρια & αςκιςεισ. Αυτά τα εκπαιδευτικά εργαλεία είναι απαραίτθτα για να διαςφαλιςτεί 
ότι οι κεωρθτικζσ γνϊςεισ που αποκτοφν οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε 
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ςενάρια πραγματικισ ηωισ. μια ςθμαντικι πτυχι και προςτικζμενθ αξία για κάκε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τθν τελευταία θμζρα τθσ ενότθτασ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν 
ευκαιρία να προβλθματιςτοφν ςχετικά με τισ πλθροφορίεσ που ζλαβαν και τθν εμπειρία που 
αποκτικθκε ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα ςπουδϊν. 

Αξιολόγθςθ 

Στθν αρχι τθσ ςυνεδρίασ και μετά τθν ειςαγωγι του κζματοσ, ηθτιςτε από τουσ 
εκπαιδευόμενουσ να ςυμπλθρϊςουν τισ δφο πρϊτεσ ςτιλεσ ςτθ ςυνθμμζνθ φόρμα – 
Διάγραμμα KWL (Ραράρτθμα Ενότθτα 3). 

Στο τζλοσ τθσ πρϊτθσ ςυνεδρίασ, ηθτιςτε από τουσ εκπαιδευόμενουσ να γράψουν ζνα 
πράγμα που ζμακαν ςχετικά με τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ αγοράσ Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ 
και τον Ρροςβάςιμο Τουριςμό και μια ερϊτθςθ που ζχουν ακόμα. Ο εκπαιδευτισ κα 
χρθςιμοποιιςει αυτζσ τισ πλθροφορίεσ για να αξιολογιςει ποφ κατανοοφν οι εκπαιδευόμενοι 
το κζμα. Στθν επόμενθ ςυνεδρία, κα δοκοφν διευκρινίςεισ ι περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για 
όςουσ μπορεί να ζχουν ακόμα ερωτιςεισ. Στο τζλοσ τθσ ενότθτασ, κάκε εκπαιδευόμενοσ κα 
πρζπει να είναι ςε κζςθ να αναπτφξει/κάνει τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ και κα πρζπει 
να ςυμπλθρϊςει τθν 3θ ςτιλθ του διαγράμματοσ KWL. 

υμβουλζσ για δαςκάλουσ και εκπαιδευτικοφσ  

Ζνασ ενδιαφζρον και χριςιμοσ ιςτότοποσ για να δείξετε ςτουσ μακθτζσ είναι το 
https://pantou.org/ - ζνασ ιςτότοποσ που ζχει δθμιουργθκεί για να καλφψει τθν 
ανάγκθ για ζναν αξιόπιςτο και ολοκλθρωμζνο διεκνι οδθγό για όλα τα είδθ 
προςβάςιμων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που βοθκά να γίνει ο τουριςμόσ παντοφ 
προςβάςιμοσ για Ολα. Αυτόσ ο δικτυακόσ τόποσ παρουςιάηει τον Κατάλογο 
προμθκευτϊν προςβάςιμων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, που καλφπτει ολόκλθρθ τθν 
τουριςτικι και ταξιδιωτικι αλυςίδα αξίασ. Μζχρι τθν άνοιξθ του 2017, ο ιςτότοποσ 
χρθματοδοτοφνταν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και εςτίαηε ςε ευρωπαϊκζσ 
επιχειριςεισ και προοριςμοφσ και παρόχουσ υπθρεςιϊν που προςφζρουν ξεναγιςεισ 
προσ τθν Ευρϊπθ. Από τον Απρίλιο του 2017 ο Κατάλογοσ Ραντοφ είναι ανοιχτόσ ςε 
προςβάςιμουσ προμθκευτζσ τουριςμοφ από όλο τον κόςμο. Καλωςορίηουν 
τουριςτικζσ επιχειριςεισ και δθμόςιουσ παρόχουσ τουριςμοφ από κάκε χϊρα και 
περιοχι. Με τθν εγγραφι τουσ ςτον Κατάλογο Ραντοφ μποροφν να διευκολφνουν 
όλουσ τουσ επιςκζπτεσ με ανάγκεσ πρόςβαςθσ να βρουν τισ κατάλλθλεσ τουριςτικζσ 
υπθρεςίεσ, όπου κι αν επικυμοφν να ταξιδζψουν. 
Κατάλογοσ Pantou: 
● διευκολφνει τουσ τουρίςτεσ με κάκε είδουσ ανάγκεσ πρόςβαςθσ να βρουν αυτό που 
αναηθτοφν όταν ςχεδιάηουν μια επίςκεψθ. 
● προωκεί προςβάςιμουσ προμθκευτζσ τουριςμοφ, δείχνοντασ μζρθ για να πάτε και 
πράγματα που πρζπει να κάνετε – με αςφάλεια και με άνεςθ και άνεςθ. 
● δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ προμθκευτζσ και τουσ προοριςμοφσ να βρουν νζουσ 
ςυνεργάτεσ και να δθμιουργιςουν δίκτυα προςβάςιμων υπθρεςιϊν, προσ όφελοσ 
των επιςκεπτϊν, των τοπικϊν επιχειριςεων και των κοινοτιτων.  
 

Ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ 
Οι προμθκευτζσ που είναι καταχωρθμζνοι ςτο Pantou παρζχουν μια μεγάλθ ποικιλία 
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων διαμονισ, μεταφοράσ, περιθγιςεων, χϊρων 
και αξιοκζατων, ενοικίαςθσ και πωλιςεων εξοπλιςμοφ, προςωπικισ βοικειασ - κακιςτϊντασ 
τον τουριςμό χωρίσ αποκλειςμοφσ και προςβάςιμο ςε άτομα με αναπθρία, μακροχρόνια 
κατάςταςθ υγείασ ι άλλεσ ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ προςβαςιμότθτασ. 
Για να καταχωρθκοφν ςτθν Pantou, οι προμθκευτζσ τουριςμοφ πρζπει να αναφζρουν το είδοσ 
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τθσ υπθρεςίασ που προςφζρονται και τισ ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ-ςτόχουσ που μποροφν να 
εξυπθρετιςουν. 

Εάν οι φοιτθτζσ εργάηονται ιδθ ςε ζναν από τουσ τομείσ του τουριςμοφ, κα πρζπει να 
κατανοιςουν καλφτερα τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ άλλουσ προμθκευτζσ που ςυνεργάηονται 
μαηί τουσ για να προςφζρουν τθν καλφτερθ ποιοτικι εμπειρία ςτουσ πελάτεσ τουσ. Επίςθσ, 
είναι πολφ χριςιμο να αναηθτιςετε καλζσ πρακτικζσ ςτο βιβλίο: Best Practice in Accessible 
Tourism, Επιμζλεια Dimitrios Buhalis, Simon Darcy και Ivor Ambrose 
(https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news .1277) που παρζχει άφκονεσ αποδείξεισ 
ότι οι προςβάςιμοι τουριςτικοί οργανιςμοί και προοριςμοί μποροφν να επεκτείνουν τισ 
αγορζσ-ςτόχουσ τουσ κακϊσ και να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα τθσ προςφοράσ των υπθρεςιϊν 
τουσ, οδθγϊντασ ςε μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ πελατϊν, πίςτθ και επζκταςθ των 
επιχειριςεων. 

Οι μακθτζσ κα μάκουν πϊσ να ςυλλζγουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ςυνκικεσ 
προςβαςιμότθτασ του χϊρου/υπθρεςίασ τουσ, πϊσ μποροφν να παρουςιάςουν 
αποτελεςματικά τισ πλθροφορίεσ για να αφιςουν τουσ πελάτεσ τουσ να αποφαςίςουν αν θ 
προςφορά τουσ τουσ ταιριάηει ι όχι και πϊσ μποροφν ακόμθ και να βοθκιςουν ςτθ βελτίωςθ 
τθσ προςφοράσ τουσ. Συνιςτάται επίςθσ οι μακθτζσ να εντοπίηουν εκνικζσ ι τοπικζσ 
πρωτοβουλίεσ προςβάςιμου τουριςμοφ ςτισ οποίεσ κα μποροφςαν να ςυμμετάςχουν. 

«Οι δεξιότθτεσ χαρτογράφθςθσ και θ κατάρτιςθ πρζπει να βελτιϊςουν τθν προςβαςιμότθτα 
ςτισ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ» - https://www.t-guide.eu/resources/study-c-final-
report_skills_ec_mastercopy_for-printing_final.pdf?i=t-guide - Αυτι θ ζκκεςθ περιλαμβάνει 
όλα τα πορίςματα τθσ ζρευνασ και ςυλλογι δεδομζνων, τθν πλιρθ ανάλυςθ των 
αποτελεςμάτων και ζνα ςφνολο ςυμπεραςμάτων και ςυςτάςεων ςχετικά με το κζμα.  

Πθγζσ 

Βζλτιςτθ πρακτικι ςτον Ρροςβάςιμο Τουριςμό: Ζνταξθ, Αναπθρία, Γιρανςθ 
Ρλθκυςμοφ και Τουριςμόσ – Συγκεντρϊνει παγκόςμια τεχνογνωςία ςτον ςχεδιαςμό, 
το ςχεδιαςμό και τθ διαχείριςθ για να ενθμερϊςει και να τονϊςει τουσ παρόχουσ 
υπθρεςιϊν ταξιδιοφ, μεταφοράσ, διαμονισ, αναψυχισ και τουριςμοφ για να 
εξυπθρετιςουν επιςκζπτεσ με αναπθρία, θλικιωμζνουσ και τισ ευρφτερεσ αγορζσ που 
απαιτοφν καλι προςβαςιμότθτα. 
● Accessible Travel Netherlands, Holiday Participation Centre (Βζλγιο) και Tourism For 
All (Θνωμζνο Βαςίλειο) - εκνικζσ προςπελάςιμεσ τουριςτικζσ ενϊςεισ 
● Ρροοριςμοί για Πλουσ - παγκόςμια ςφνοδοσ κορυφισ για τον προςβάςιμο τουριςμό 
● European Network for Accessible Tourism - δίκτυο βιομθχανίασ 
● Διεκνζσ Συνζδριο για τουσ Υπολογιςτζσ Βοθκϊντασ Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ - 
ςυνζδριο με Ειδικι Θεματικι Συνεδρία για τον Ρροςβάςιμο Τουριςμό 
● ITB Berlin - ταξιδιωτικι ζκκεςθ με ιδιαίτερθ προςοχι ςτον προςβάςιμο τουριςμό 
● Pantou - ο Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ Ρροςβάςιμοσ Τουριςμόσ 
Τάςεισ που προςφζρουν ευκαιρίεσ ςτθν ευρωπαϊκι αγορά για προςβάςιμο τουριςμό: 
Θ προςβαςιμότθτα γίνεται κανόνασ. Ο τουριςτικόσ τομζασ πείκεται όλο και 
περιςςότερο ότι θ προςβαςιμότθτα πρζπει να είναι ςτάνταρ. Αντί να προςαρμόηουμε 
απλϊσ μερικά καταλφματα, όλεσ οι εγκαταςτάςεισ κα πρζπει να είναι φιλικζσ προσ τα 
αναπθρικά αμαξίδια. Αυτό ςθμαίνει ότι ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ τουριςτικϊν 
εταιρειϊν προςπακοφν να προςφζρουν προϊόντα που είναι προςβάςιμα ςε όλουσ 
τουσ τουρίςτεσ. 
Το διαδίκτυο είναι μια ςθμαντικι πθγι πλθροφοριϊν, ειδικά για τα άτομα με 
αναπθρία. Για πολλοφσ, είναι θ κφρια πθγι πλθροφοριϊν τουσ. Οι Ευρωπαίοι 
ταξιδιϊτεσ με αναπθρίεσ κάνουν ολοζνα και περιςςότερεσ κρατιςεισ για τισ διακοπζσ 
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τουσ απευκείασ με τοπικοφσ τουριςτικοφσ παρόχουσ, ειδικά εκείνουσ από τισ νεότερεσ 
γενιζσ. Για να αυξιςετε τισ πικανότθτζσ ςασ για άμεςεσ πωλιςεισ, μπορείτε να 
προωκιςετε το προϊόν ςασ ςε (προςβάςιμουσ) τουριςτικοφσ ιςτότοπουσ/πφλεσ. 
Για παράδειγμα: 
● Handiscover 
● Φόρουμ Lonely Planet Thorn Tree 
● Ράντου 
 
Προςζλκυςθ επιχειριςεων μζςω ενώςεων 
Στθν Ευρϊπθ, τα άτομα με αναπθρία είναι ςυχνά μζλθ οργανϊςεων που ςτοχεφουν ςε 
ςυγκεκριμζνεσ αςκζνειεσ ι αναπθρίεσ. Είναι επίςθσ πικανό να είναι τακτικοί επιςκζπτεσ 
ςχετικϊν ιςτοςελίδων. Θα μποροφςε να είναι πολφτιμο να προςεγγίςετε τζτοιουσ 
οργανιςμοφσ, κακϊσ προςφζρουν άμεςθ πρόςβαςθ ςε πικανοφσ πελάτεσ που αναηθτοφν 
προςβάςιμεσ διακοπζσ. 

 

 

Ενότθτα 3 - Δραςτθριότθτα 1 

Ζξυπνοσ τουριςτικόσ προοριςμόσ 

κοπόσ τθσ Δραςτθριότθτασ 

Να διευκρινιςτεί θ ζννοια του ζξυπνου τουριςτικοφ προοριςμοφ 

Περιγραφι τθσ Δραςτθριότθτασ  

Ερευνιςτε ςτο Διαδίκτυο παραδείγματα επιχειριςεων Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ 
και εςτιάςτε ιδιαίτερα ςτο πϊσ αποκομίηουν κζρδθ και πϊσ προςφζρουν τα 
προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τουσ. 

Δουλεφοντασ ςε ομάδεσ, αναπτφξτε τθ δικι ςασ ιδζα για μια επιχείρθςθ 
Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ: τι κα πουλοφςε, πϊσ κα ζβγαηε χριματα, ποια κα ιταν 
θ διαφορά ςε ςφγκριςθ με άλλεσ υπάρχουςεσ παρόμοιεσ επιχειριςεισ; 

Ερευνιςτε τρεισ επιτυχθμζνουσ προςβάςιμουσ ψθφιακοφσ τουριςτικοφσ 
επιχειρθματίεσ/επιχειριςεισ και ςυνοψίςτε ςε εικονογραφικι μορφι ποια κοινά 
χαρακτθριςτικά επιτυχίασ ζχουν. 

Ροια κενά υπάρχουν ςε ό,τι αφορά τον Τουριςμό για όλουσ ςτθν περιοχι ι τθ 
χϊρα ςασ; Με ποιουσ τρόπουσ κα μποροφςε θ επιχείρθςι ςασ να καλφψει αυτό το 
κενό; 

1. Σκεφτείτε δφο τοπικζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ που δεν είναι προςβάςιμεσ 
επιχειριςεισ αλλά κα μποροφςαν να είναι. Ροιεσ αλλαγζσ κα πρζπει να κάνουν για 
να γίνουν μια επιχείρθςθ Ρροςβάςιμου Τουριςμοφ και ποια είναι τα 
πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα που κα κάνουν αυτι τθν αλλαγι; 

2. Επιλζξτε μια τουριςτικι επιχείρθςθ που ίςωσ μπορζςετε να αναπτφξετε μόνοι 
ςασ και ερευνιςτε τα ακόλουκα: 

▪ Τι κα πουλιςετε; 

▪ Σε ποιον κα το πουλιςετε; 

▪ Τι είδουσ προοριςμοφσ κα προςφζρετε και γιατί; 

▪ Ρϊσ μποροφν να είναι ζξυπνοι προοριςμοί;  

Πθγζσ 

Internet  
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ  

 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416585 - Manual on Accessible Tourism 
for All Public-private Partnerships and Good Practices 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-
destination-management-handbook-enat.pdf - Accessible Tourism Destination Management 
Handbook 

 

 
 

Ενότθτα 3 - Δραςτθριότθτα 2  

Ταξιδζψτε αςφαλισ και ζξυπνα 

κοπόσ τθσ Δραςτθριότθτασ 

● Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςτθν τουριςτικι 
επιχείρθςθ. 

● Για να μπορείτε να ςχεδιάςετε ζνα πακζτο διακοπϊν προςβάςιμο για όλουσ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προςωπικζσ ανάγκεσ, βρίςκοντασ τισ καλφτερεσ επιλογζσ και 
προςφορζσ.  

Περιγραφι τθσ Δραςτθριότθτασ 

Εργάηεςτε ςε ζνα ταξιδιωτικό γραφείο και ςασ επικοινϊνθςε μια οικογζνεια 7 ατόμων, που 
ηει ςτθ Λιςαβόνα τθσ Ρορτογαλίασ, θ οποία κζλει να πάει διακοπζσ, για μια εβδομάδα, κάπου 
κατάλλθλο για τισ ανάγκεσ τθσ. Θζλουν να αποφαςίςετε για τθν καλφτερθ εβδομάδα για τισ 
διακοπζσ τουσ κακϊσ είναι αρκετά ευζλικτοι. Θ οικογζνεια περιλαμβάνει: 

● Οι παπποφδεσ: και οι δφο ςτα ογδόντα τουσ. Ο παπποφσ που χρειάηεται μπαςτοφνι και 
δυςκολεφεται να περπατιςει ςε ανϊμαλο ζδαφοσ και θ γιαγιά που εξαρτάται από αναπθρικό 
καροτςάκι. 

● Οι γονείσ: είναι ςτα 60 τουσ. Ο πατζρασ ζχει πρόβλθμα ςτο πόδι, που τον δυςκολεφει να 
ανζβει ςκαλιά και να περπατιςει μεγάλεσ αποςτάςεισ. 

● Το ηευγάρι: ςτα 30 του. Θ γυναίκα είναι ζγκυοσ, που ςθμαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει πολλι 
ςωματικι προςπάκεια και να κάνει μεγάλεσ βόλτεσ, και ζχουν ζναν γιο 2 ετϊν, που περπατά 
με καροτςάκι. 

 

1. Ροιουσ προοριςμοφσ κα προτείνατε; Γιατί; 

2. Ρότε κα πιγαιναν διακοπζσ; Γιατί; 

3. Τι κα χρειαςτοφν για να τουσ υποςτθρίξουν; 

4. Ρϊσ κα ταξίδευαν εκεί; 

5. Τι είδουσ μεταφορά κα επιλζγατε για να τα μεταφζρετε από το αεροδρόμιο ςτο 
ξενοδοχείο; 

6. Ρϊσ πρζπει να είναι εξοπλιςμζνο το Ξενοδοχείο για να φιλοξενιςει ζνα άτομο ςε 
αναπθρικό καροτςάκι; 

7. Σε ποια εςτιατόρια μποροφν να πάνε; 

8. Τι είδουσ μεταφορικό μζςο μποροφν να χρθςιμοποιιςουν για να επιςκεφκοφν τθν 
πόλθ/τόπο; 

9. Ροιεσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ κα μποροφν να κάνουν; Ρ.χ.: ποια μουςεία κα μποροφν 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416585
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-destination-management-handbook-enat.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-destination-management-handbook-enat.pdf
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να επιςκεφτοφν. 

10. Ροιεσ άλλεσ δραςτθριότθτεσ κα μποροφν να κάνουν; 

Βρείτε ςτθν τουριςτικι αλυςίδα εφοδιαςμοφ ποιεσ κα ιταν οι καλφτερεσ επιλογζσ για αυτιν 
τθν οικογζνεια και προγραμματίςτε τισ εβδομαδιαίεσ διακοπζσ τθσ, ζχοντασ υπόψθ τισ 
παραπάνω ερωτιςεισ. 

Πθγζσ 

Internet 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτα παρακάτω:  

https://www.accessibletourism.org/  

https://www.accessibletourism.org/resources/edpd_etd_2013_conference_report_en.pdf  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en  

 
ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 
 
Διάγραμμα K-W-L 
Αξιολογιςτε τι γνωρίηετε για ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα πριν και αφοφ αςχολθκείτε με αυτό. 
Συμπλθρϊςτε τισ παρακάτω ςτιλεσ με όςα γνωρίηετε για το κζμα, όςα κζλετε να μάκετε και 
όςα ζχετε μάκει. 
 

Τι γνωρίηετε για το κζμα; Τι κζλετε να μάκετε? Τι ζμακεσ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/edpd_etd_2013_conference_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en
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Ενότθτα 4 – Εμπορικι Ευαιςκθτοποίθςθ & Επικοινωνία Μάρκετινγκ 
χωρίσ αποκλειςμοφσ 

  

ηόσοι ηηρ ενόηηηαρ 

Όηαλ νινθιεξώζεηε απηήλ ηε καζεζηαθή ελόηεηα, ζα πξέπεη λα είζηε ζε ζέζε λα: 

1. Ρεριγράψετε μερικά από τα βαςικά ηθτιματα για τθν ανάπτυξθ εμπορικισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ και τον κακοριςμό τθσ επικοινωνίασ μάρκετινγκ. 

2. Ρροςδιορίςετε και αναλφςετε κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ και εργαλεία για να 
καταςτιςετε διακζςιμεσ τισ πλθροφορίεσ και τθν επικοινωνία. 

3. Ρροςδιορίςετε κατάλλθλα εργαλεία για το ψθφιακό μάρκετινγκ και βαςικά ηθτιματα 
για τθ χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ για τθ διαφιμιςθ και τθν προϊκθςθ 
διαδικτυακϊν προςβάςιμων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν/προϊόντων. 

4. Αναλφςετε και αξιολογιςτε τουσ δείκτεσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν για να 
κατανοιςετε τισ επιχειρθματικζσ ανάγκεσ και να κάνετε τισ τουριςτικζσ 
υπθρεςίεσ/προϊόντα πιο ανταγωνιςτικά. 

5. Ρροςδιορίςετε οριςμζνουσ βαςικοφσ παράγοντεσ ςτο μάρκετινγκ του τουριςμοφ. 

Πποηεινόμενα πεπιεσόμενα 

«Γιαδικηςακόρ Σοςπιζμόρ» και ανάπηςξη εμποπικήρ εςαιζθηηοποίηζηρ 

Ο «Γηαδηθηπαθόο Σνπξηζκόο» είλαη έλαο απαξραησκέλνο όξνο ζηηο κέξεο καο, αιιά κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί εδώ γηα λα ζπλνςίζνπκε απηό πνπ ζέινπκε λα ζπδεηήζνπκε - πνπ είλαη ε 

«Φεθηνπνίεζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ αιπζίδσλ αμίαο ζηνπο θιάδνπο ηνπ ηνπξηζκνύ, 

ησλ ηαμηδηώλ, ηεο θηινμελίαο θαη ηεο εζηίαζεο. (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαδηθηπαθνύ 

εκπνξίνπ)» (Buhalis 2003). Γηα ηνπο ζθνπνύο απηήο ηεο ελόηεηαο ηνπ TOURISTIC, ζα 

επηθεληξσζνύκε θπξίσο ζην έξγν ηεο ρξήζεο ςεθηαθώλ εξγαιείσλ γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο επηθνηλσλίαο γηα κηα ηνπξηζηηθή ππεξεζία ή πξντόλ. 

  

Καθοπιζμόρ ηηρ Δπικοινυνίαρ Μάπκεηινγκ 

Σν Integrated Marketing Communications (IMC) είλαη ν ζπληνληζκόο θαη ε ελζσκάησζε όισλ 

ησλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ, ησλ νδώλ θαη ησλ πεγώλ κέζα ζε κηα εηαηξεία ζε έλα 

απξόζθνπην πξόγξακκα πνπ κεγηζηνπνηεί ηνλ αληίθηππν ζηνπο θαηαλαισηέο θαη άιινπο 

ηειηθνύο ρξήζηεο κε ειάρηζην θόζηνο. Σν IMC πεξηιακβάλεη όιεο ηηο επηθνηλσλίεο κεηαμύ 

επηρεηξήζεσλ, θαλαιηώλ, πειαηώλ, εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ επηθνηλσληώλ. Σν IMC κπνξεί 

λα γίλεη γξήγνξα πνιύπινθν! θεθηείηε όια ηα δηαθνξεηηθά δηαδηθηπαθά εξγαιεία θαη θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο πνπ κπνξείηε λα ζθεθηείηε θαη πόζα άηνκα κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζε θαζέλα - 

π.ρ. απνζηνιέαο, δηαδηθαζίεο θσδηθνπνίεζεο (ηα ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά κελύκαηα πνπ 

κεηαδίδνπλ ην κήλπκα), ε ζπζθεπή κεηάδνζεο θ.ιπ. Απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό γηα λα θάλεηε 

απηή ηε δηαδηθαζία πην απιή γηα ηνλ εαπηό ζαο είλαη λα ζθεθηείηε πώο ιεηηνπξγεί ζπλήζσο ε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ελόο πειάηε. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο λα θαηαλνήζνπλ πώο γίλεηαη ε αλαδήηεζε θαη ε αλαζεώξεζε πιεξνθνξηώλ. 

  

ηπαηηγικέρ και επγαλεία για ηη διάθεζη πληποθοπιών 

Καηά ηε ιήςε κηαο απόθαζεο, έλαο πειάηεο ζπλήζσο αθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν 

βεκάησλ. Οξηζκέλνη από ηνπο δηαδηθηπαθνύο πόξνπο θαη ηα εξγαιεία εδώ ζα είλαη άκεζα 

δηαζέζηκα ζε εζάο θαη είλαη ζεκαληηθό λα δηαζθαιίζεηε όηη είζηε νξαηνί ζε απηά - γηα 

παξάδεηγκα: 

1. Προςδιορίςτε τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ - Κάποια από αυτά μπορεί να προζρχονται 
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από μζςα εκτόσ ςφνδεςθσ, όπωσ ζντυπα (περιοδικά, φυλλάδια, κ.λπ.), ταξιδιωτικά 
γραφεία, τθλεόραςθ ι ραδιόφωνο. Αλλά τισ περιςςότερεσ φορζσ, κα προζρχονται από 
διαδικτυακοφσ ιςτότοπουσ που εςτιάηουν ςτα ταξίδια, από άτομα που επθρεάηουν τα 
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και λογαριαςμοφσ που προωκοφν ταξίδια π.χ. Instagram, 
YouTube, twitter, Facebook και ωσ διαδικτυακζσ διαφθμίςεισ ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ 
όπωσ το Google 

2. Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν - Θ κφρια πθγι πλθροφοριϊν για τουσ περιςςότερουσ από 
εμάσ ςτο διαδίκτυο είναι μζςω των μθχανϊν αναηιτθςθσ - ιδίωσ του 
Google. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ, ωςτόςο, μποροφν ςυχνά να βρουν πελάτεσ ςε 
ιςτότοπουσ "ςυγκεντρωτϊν" ειδικά για ταξίδια (ιςτοςελίδεσ που ςυγκεντρϊνουν 
πολλά δεδομζνα ςε 1 χϊρο) όπωσ το Tripadvisor, θ Trivago κ.λπ. Άλλοι διαδικτυακοί 
χϊροι για αυτό περιλαμβάνουν επιχειρθματικοφσ λογαριαςμοφσ μζςων κοινωνικισ 
δικτφωςθσ, Εκνικό τουριςμό ι ιςτοςελίδεσ αεροπορικϊν εταιρειϊν κ.λπ. 

3. Αξιολόγθςθ επιλογϊν - Αυτό γίνεται πολφ ςυχνά ςτον ίδιο χϊρο όπου οι πελάτεσ 
αναηθτοφν πλθροφορίεσ. Ειδικότερα, ο πελάτθσ ςυχνά ςυγκρίνει και αντιπαραβάλλει 
τισ επιλογζσ που ζχει ςτθ διάκεςι του ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ όπωσ το Google, αλλά 
και ςε ιςτότοπουσ ςυγκζντρωςθσ για ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία (π.χ. booking.com για 
ςφγκριςθ κζςεων διαμονισ, πτιςεισ Google ι Skyscanner για ςφγκριςθ πτιςεων κ.λπ.) 

4. Επιλζξτε πθγι αγοράσ και αγορά αγακϊν ι υπθρεςίασ - Θ διαδικαςία επιλογισ και 
αγοράσ γίνεται ςυνικωσ απευκείασ με τον πάροχο μζςω του ιςτότοπου του ίδιου του 
παρόχου ι θ αγορά μζςω ενδιάμεςων ιςτότοπων όπωσ θ Booking.com, θ Expedia κ.λπ. 

5. Χρθςιμοποιιςτε αγακά ι υπθρεςίεσ για να αξιολογιςετε τθν εμπειρία - ζνα επιπλζον 
βαςικό ςτοιχείο ςτισ μζρεσ μασ ςτο ψθφιακό IMC είναι ότι οι πελάτεσ μποροφν και 
ςυχνά κα αφινουν ςχόλια ςτο διαδίκτυο για τθν υπθρεςία ι το προϊόν που 
λαμβάνουν. Αυτό γίνεται ςυχνά ςε ιςτότοπουσ ςυγκζντρωςθσ, όπωσ θ κράτθςθ ι το 
Expedia, αλλά μπορεί επίςθσ να ςυνυπολογιςτεί ςε λογαριαςμοφσ μζςων κοινωνικισ 
δικτφωςθσ, κριτικζσ μθχανϊν αναηιτθςθσ κ.λπ. Είναι ςθμαντικό να παρακολουκείτε τισ 
απόψεισ των πελατϊν αφοφ ζχουν αλλθλεπιδράςει μαηί ςασ. 

  

Δπγαλεία για τηθιακό μάπκεηινγκ και μέζα κοινυνικήρ δικηύυζηρ 

ην παξειζόλ, ην IMC βαζηδόηαλ πνιύ ζε «παξαδνζηαθά» κέζα όπσο ε ηειεόξαζε ή ην 

ξαδηόθσλν, αιιά θαζώο ε ρξήζε δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ έρεη εθξαγεί θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζην κάξθεηηλγθ έρεη κεηαθηλεζεί ζηα δηαδηθηπαθά εξγαιεία - 

ηδηαίηεξα ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Σα νθέιε από ηε ρξήζε ησλ social media είλαη 

απηνλόεηα. Δλώ ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, 

είλαη ζεκαληηθό όπνπ είλαη δπλαηόλ λα είζηε ελεξγνί ζηηο πην ζρεηηθέο θαη δεκνθηιείο 

πιαηθόξκεο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Μεξηθά από ηα κεγαιύηεξα γηα ηνλ ηνπξηζκό 

πεξηιακβάλνπλ ην Facebook, ην Twitter θαη ην Instagram. Δθηόο από ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο, ππάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία εξγαιείσλ ςεθηαθνύ κάξθεηηλγθ εθηόο από ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο - πάξα πνιιά γηα λα κπείηε εδώ. Οξηζκέλα ρξήζηκα γξαθηθά πνπ 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε ιίζηα θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ςεθηαθνύ 

κάξθεηηλγθ κπνξνύλ λα πξνβιεζνύλ από ην Smart Insights θαη από ην Louise Mayers, αιιά 

ππάξρνπλ πνιιέο αθόκε παξόκνηεο νδεγίεο θαη γξαθηθά εθεί έμσ. Όπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό είλαη λα επηιέγεηε ηα ζσζηά εξγαιεία γηα ηνλ ζσζηό 

ζθνπό γηα ην θνηλό ζαο - θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη ζσζηά κόλν όηαλ ζπιιέγεηε πιεξνθνξίεο γηα 

θαη από απηά! Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηό είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ελόηεηα 

«Μεζνδνινγία» ζε απηό ην θεθάιαην. 

  

Σν ςεθηαθό κάξθεηηλγθ θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ζπλνκηιηώλ. Όπσο πεξηγξάθνπλ νη Safko & Brake, «δελ κπνξείο λα ειέγμεηο 

ηηο ζπλνκηιίεο, αιιά κπνξείο λα επεξεάζεηο. Ζ επηξξνή είλαη ην ζεκέιην ησλ νηθνλνκηθά 

βηώζηκσλ ζρέζεσλ» (Safko & Brake 2008). Ο Chaffey et al ζεκείσζε επίζεο όηη ε θαιή ρξήζε 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.smartinsights.com/wp-content/uploads/2018/10/Digital-Marketing-Tools-2020-web.jpg
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://louisem.com/95461/online-marketing-tools
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ηέηνησλ εξγαιείσλ είλαη «Παξαθνινύζεζε θαη δηεπθόιπλζε ηεο αιιειεπίδξαζεο πειάηε, ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο θνηλήο ρξήζεο κέζσ ςεθηαθώλ κέζσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζεηηθήο 

δέζκεπζεο κε κηα εηαηξεία θαη ηηο επσλπκίεο ηεο, πνπ νδεγεί ζε εκπνξηθή αμία» θαη όηη 

"Μπνξεί λα πξνθύςνπλ αιιειεπηδξάζεηο ζε θνηλσληθά δίθηπα ηζηόηνπνπ εηαηξείαο θαη άιινπο 

ηζηόηνπνπο ηξίησλ." (Chaffey et al, 2019). 

  

Γείκηερ ζςμπεπιθοπάρ πελαηών 

Χο κέζν αμηνιόγεζεο δεηθηώλ ζπκπεξηθνξάο πειαηώλ, πξνζπαζήζηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα 

ζπλνιηθή εηθόλα ησλ πειαηώλ ζαο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ώζηε λα κπνξείηε λα πξνβιέςεηε 

ή λα θαιύςεηε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο. Τπάξρεη έλαο «Κύθινο δσήο ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο» πνπ πεξηγξάθεη δηαθνξεηηθνύο ρξήζηεο ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα 

●     Καξαδνθνύληεο: Παξαηεξήζηε κόλν, κελ ζπλεηζθέξεηε, πεξηζηαζηαθνί επηζθέπηεο 

●     Αξράξηνη: Έλαξμε ελαζρόιεζεο κε ηελ θνηλόηεηα, ζπκκεηνρή θαη παξνρή πεξηερνκέλνπ 

●     Πιεξνθνξηνδόηεο: Πξνζζέζηε κε ζπλέπεηα ζηελ θνηλόηεηα, αιιειεπηδξάζηε θαη 

βαζκνινγήζηε άιινπο 

●     Αξρεγνί: Βεηεξάλνη πκκεηέρνληεο 

●     Πξεζβύηεξνη: Αθήζηε ην Γίθηπν 

θεθηείηε όινπο ηνπο ρξήζηεο ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα πξνζδηνξίζεηε πνύ κπνξνύλ λα 

ρσξέζνπλ ζε απηόλ ηνλ θύθιν γηα λα πξνζδηνξίζεηε ην ζσζηό κήλπκα γηα ηνλ ζσζηό 

ρξήζηε. Έλαο θαξαδνθώλ ζα κπνξνύζε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

πξνζθνξέο. Έλαο πιεξνθνξηνδόηεο κπνξεί λα επαηλεζεί ή λα επηβξαβεπηεί γηα ηε βνήζεηα 

άιισλ ρξεζηώλ. Θα κπνξνύζε λα δεηεζεί από έλαλ πξεζβύηεξν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη 

ζα πξόηεηλαλ ή ζα βειηηώζνπλ. 

  

θεθηείηε επίζεο ηνπο 4 ηύπνπο πεξηερνκέλνπ θνηλσληθώλ κέζσλ πνπ παξέρεηε θαη πώο απηό ζα 

κπνξνύζε λα επζπγξακκηζηεί κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ζαο: 

1. Επικοινωνία: Τι επικοινωνείτε; Ρϊσ γίνεται αντιλθπτι θ επικοινωνία ςασ από το κοινό 
ςασ;  Μπορείτε να μετριςετε τθν αποτελεςματικότθτά του; Ροιεσ ςτρατθγικζσ 
προκαλοφν τισ πιο ευεργετικζσ απαντιςεισ από το κοινό ςασ;  

2. Συνεργαςία: Αναηθτάτε Εςωτερικι ι Εξωτερικι ςυνεργαςία; Μπορείτε να 
υποςτθρίξετε τθν ανταλλαγι γνϊςεων ι τα ςχόλια από πελάτεσ; Ζχετε άλλα εργαλεία 
για τθ ςυλλογι δεδομζνων ι τθ ςυνεργαςία; Μπορείτε να επιβραβεφςετε τθ 
ςυμμετοχι; 

3. Εκπαίδευςθ: Ρόςο ςυχνά χρειάηεται να εκπαιδεφςετε το εςωτερικό/εξωτερικό κοινό 
ςασ; Ψάχνετε ευκαιρίεσ για να το κάνετε; Ροια εργαλεία ι μζςα είναι διακζςιμα για να 
βοθκιςουν ςε αυτό 

4. Ψυχαγωγία: Να κυμάςτε ότι το διαςκεδαςτικό δεν χρειάηεται πάντα να ςθμαίνει 
αςτείο και το χιοφμορ ςυχνά μπορεί να παρεξθγθκεί. Εςτιάςτε ςε 
ενδιαφζρον/ςυναρπαςτικό περιεχόμενο ςε αντίκεςθ με τθν προςπάκεια να κάνετε τα 
πάντα «αςτεία». 

Μεθοδολογία 

Έλα βαζηθό ζηνηρείν ζε νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε γηα κηα ζηξαηεγηθή ςεθηαθνύ κάξθεηηλγθ - 

είηε πξόθεηηαη γηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο είηε γηα ρξήζε άιισλ ςεθηαθώλ εξγαιείσλ - 

είλαη λα μεθηλήζεηε από ηνπο αλζξώπνπο , όρη ηελ πιαηθόξκα! Ο Forrester (2007) έρεη έλα θαιό 

αξθηηθόιεμν γηα λα ζαο βνεζήζεη λα ζθεθηείηε απηή ηε δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη POST - ην 

νπνίν πεξηγξάθεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία πξέπεη λα ζθεθηείηε ηελ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ζαο γηα 

ηνπο πειάηεο ζαο: 

1. People (άνκρωποι) 
2. Objectives (αντικείμενα) 
3. Strategy (ςτρατθγικι) 
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4. Technology (τεχνολογία) 

 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό απηήο ηεο ελόηεηαο, θαηά ηε ιήςε κηαο απόθαζεο, 

έλαο πειάηεο ζπλήζσο αθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν βεκάησλ θαη ε γλώζε απηώλ είλαη 

ζεκαληηθή:  

1. Προςδιορίςτε τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ 
2. Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν 
3. Αξιολογιςτε τισ επιλογζσ 
4. Επιλζξτε Πθγι αγοράσ και αγορά αγακϊν ι υπθρεςίασ 
5. Χρθςιμοποιιςτε αγακά ι υπθρεςίεσ για να αξιολογιςετε τθν εμπειρία 

  

Αλ ζθεθηείηε ηα 5-6 βήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ από έλαλ πειάηε, 

κπνξείηε λα ζθεθηείηε ηε δεκηνπξγία κηαο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο ζε ζρεηηθνύο δηαδηθηπαθνύο 

ρώξνπο. Κάζε ηύπνο πειάηε ζα είλαη δηαθνξεηηθόο, επνκέλσο δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν 

εξγαιείσλ ή πόξσλ πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ γηα εζάο γηα θάζε πειάηε - είλαη ζεκαληηθό λα θάλεηε 

ηε δηθή ζαο έξεπλα (θαη λα ζπιιέμεηε δεδνκέλα απεπζείαο από ηνπο πειάηεο ζαο, εάλ είλαη 

δπλαηόλ) γηα λα κάζεηε πνύ κπαίλνπλ ζην Γηαδίθηπν γηα λα εληνπίζνπλ αλάγθεο θαη επηζπκίεο, 

λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο, λα αμηνινγήζνπλ επηινγέο θ.ιπ. θαη λα βεβαησζνύλ όηη είζηε 

παξώλ εθεί. 

  

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα απηνύ ηνπ είδνπο ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ θαη ηε ιήςε ζρνιίσλ από ηνπο ρξήζηεο. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κάο 

επηηξέπνπλ λα έρνπκε πξόζβαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απόςεηο ησλ ρξεζηώλ, θάηη πνπ νη 

πνζνηηθνί εξεπλεηέο ζα έπξεπε γεληθά λα ζπιιέμνπλ κέζσ εξεπλώλ ή νκάδσλ εζηίαζεο. Απηό 

παξέρεη κηα ηεξάζηηα θιίκαθα δεδνκέλσλ δηαζέζηκα, κε ηα ιόγηα ησλ ίδησλ ησλ αλζξώπσλ, γηα 

λα ηα αλαιύζεηε. πγθεθξηκέλα, κπνξεί λα είλαη έλαο ρξήζηκνο ηξόπνο γηα ηνπο ρξήζηεο λα ζαο 

ζηέιλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ - γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο, 

πνύ βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο, πώο αμηνινγνύλ έξγα θ.ιπ. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

κπνξνύλ επίζεο λα βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζή ζαο λα θαηαλνήζεη θαη λα βειηηώζεη ηελ 

αληίιεςε ηεο Ζ επσλπκία ζαο ζην δηαδίθηπν· θαηαλόεζε ηεο αγνξάο γηα λέα πξντόληα· λα 

ζπγθξίλεηε ηελ παξνπζία ζαο κε έλαλ αληαγσληζηή ή πξνζειθύνληαο λέν θνηλό κέζσ ηεο 

θαηαλόεζεο ησλ ηάζεσλ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ ζηελ θαηεγνξία ζαο θ.ιπ. 

  

Να ζπκάζηε, σζηόζν, όηη ππάξρεη κηα «εζηκνηππία» ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο γηα απνηειεζκαηηθό κάξθεηηλγθ: 

-         Μελ ζηέιλεηε αλεπηζύκεην πεξηερόκελν ζηνπο ρξήζηεο κε επαλαιακβαλόκελν πεξηηηό 

πεξηερόκελν - όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν δελ είλαη θαιό 

-         Απάληεζε ζηνπο πειάηεο – εληόο ηεο ίδηαο εκέξαο ζα πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζην 

-         Μηιήζηε απεπζείαο ζηνπο πειάηεο - ρξεζηκνπνηήζηε ην @CustomerName όπνπ είλαη 

δπλαηόλ 

-         Δπηζεκάλεηε ηη είλαη ζεκαληηθό θαη επηθεληξσζείηε ζε απηό πνπ ηνπο σθειεί 

-         Υξεζηκνπνηήζηε ζειίδεο εηδνπνηήζεσλ γηα λα ζαο βνεζήζνπλ λα παξαθνινπζείηε ηε 

δξαζηεξηόηεηα 

-         Υξεζηκνπνηήζηε εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνύ γηα λα ζρεδηάζεηε θαη λα ζηείιεηε 

ελεκεξώζεηο αληί λα γξάθεηε "εθεί θαη ηόηε" 

  

Να ζπκάζηε επίζεο όηη νη εξγαδόκελνη εληόο ηεο εηαηξείαο ζαο είλαη επίζεο ρξήζηεο ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη κπνξεί λα έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα απηόλ ηνλ ηνκέα θαη ηελ πεξηνρή 

ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Θα κπνξνύζαηε επίζεο λα ζθεθηείηε ηε ρξήζε ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο εζσηεξηθά ζε κηα εηαηξεία 

1. Επικοινωνιςτε πιο γριγορα/ Εργαςτείτε μαηί πιο παραγωγικά 
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2. Υποςτιριξθ εκπαίδευςθσ και ενθμερϊςεων εντόσ τθσ εταιρείασ 
3. Ραρζχετε ςχόλια ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα κ.λπ 

Αξιολόγηζη 

Χο δξαζηεξηόηεηα αμηνιόγεζεο, εμεηάζηε είηε ηα ππάξρνληα εξγαιεία ςεθηαθνύ κάξθεηηλγθ - 

ηνλ ηζηόηνπό ζαο, ηνπο ινγαξηαζκνύο ζαο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θ.ιπ. - ή εάλ δελ ηα 

έρεηε αθόκα, επηιέμηε ηα εξγαιεία ςεθηαθνύ κάξθεηηλγθ γηα κηα εηαηξεία παξόκνηα κε ηε δηθή 

ζαο ή ζηελ ίδηα πεξηνρή κε ηελ επηρείξεζή ζαο. Γξάςηε κηα αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνζπαζεηώλ ςεθηαθνύ κάξθεηηλγθ γηα ηελ εηαηξεία ζαο ή ηελ 

εμσηεξηθή εηαηξεία, θάλνληαο ζπζηάζεηο γηα ην πώο λα βειηηώζεηε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο. 

Λάβεηε ππόςε ηηο αθόινπζεο επηθεθαιίδεο όηαλ ην θάλεηε: 

  

Διζαγυγή 
Ηζηνξηθό γηα ηελ επηρείξεζε, επηινγή ηζηόηνπνπ/κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

  

Αναγνώπιζη πποθίλ σπήζηη 
Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζθνπνύ απηνύ ηνπ ηζηόηνπνπ ή ηνπ ινγαξηαζκνύ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο – θαη ησλ πξνηεηλόκελσλ ρξεζηώλ γηα ηα πξντόληα/πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη 

ζηνλ ηζηόηνπν, ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηώλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπο 

  

Λειηοςπγικόηηηα ηυν επγαλείυν τηθιακού μάπκεηινγκ 
Αμηνιόγεζε ηνπ ηζηόηνπνπ ή ηνπ ινγαξηαζκνύ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο κε γλώκνλα ην 

πξνθίι ρξήζηε, πόζν θαιά αληαπνθξίλεηαη ν ηζηόηνπνο ζηηο αλάγθεο ηνπ, πινήγεζε, 

θηιηθόηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε, ζρεδηαζκόο, αηζζεηηθή 

  

Ανάλςζη SEO και λέξευν-κλειδιών 
Αμηνιόγεζε ηνπ ηζηόηνπνπ ή ηνπ ινγαξηαζκνύ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο από ηερληθή 

άπνςε - ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο "Λέμεηο-θιεηδηά" ζην θείκελν, ιεηηνπξγνύλ νη ζύλδεζκνη, είλαη 

γξήγνξεο νη ιήςεηο; Χο κέξνο απηνύ, θάληε θάπνηα έξεπλα γηα ηηο ιέμεηο-θιεηδηά θαη 

πξνζπαζήζηε λα βξείηε πξνηάζεηο γηα πνηεο ιέμεηο-θιεηδηά ζα δεκηνπξγνύζαλ θαιό όγθν 

  

Καμπάνια μέζυν κοινυνικήρ δικηύυζηρ για ηη βεληίυζη ηηρ πποζέγγιζηρ σπηζηών 
Δμεηάζηε ηνλ ινγαξηαζκό ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγηθόηεηα, 

ηελ θαηάιιειε επηινγή θαλαιηώλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ην πεξηερόκελν, ηηο πξνζδνθίεο γηα 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε θακπάληα ζα αιιειεπηδξάζεη θαη ζα ελζαξξύλεη ηελ θνηλή ρξήζε, ηε 

ζειίδα πξννξηζκνύ, ηε ζπλέπεηα κε ηνλ ηζηόηνπν 

  

Aνάλςζη 
Πώο κπνξεί λα κεηξεζεί ε απόδνζε πνηεο κεηξήζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηα νθέιε 

απηώλ. 

ςμβοςλέρ για δαζκάλοςρ, εκπαιδεςηέρ και εκπαιδεςηικούρ 

Να ζπκάζηε όηη πξέπεη πάληα λα αλαπηύζζεηε, λα δεκνζηεύεηε θ.ιπ. έρνληαο θαηά λνπ ηνλ 

πειάηε. Όια πξέπεη λα εζηηάδνληαη ζε απηνύο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. 

Πξηλ δεκνζηεύζεηε, αλαξσηεζείηε - είλαη ελεκεξσηηθό/ ρξήζηκν/ ελδηαθέξνλ; Δάλ ε απάληεζε 

είλαη όρη, επαλεμεηάζηε 

θεθηείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πξόζζεηα εξγαιεία γηα λα ζαο βνεζήζνπλ λα ζπιιέμεηε 

δεδνκέλα από πειάηεο - έξεπλεο, δηαδηθηπαθά εξσηεκαηνιόγηα, νκάδεο εζηίαζεο, ζθέςεηο, 

ππάξρνπζεο έξεπλεο θ.ιπ. κπνξνύλ όια λα ζαο βνεζήζνπλ λα αλαπηύμεηε ηελ παξνπζία ζαο 

ζην δηαδίθηπν θαη λα κάζεηε ηη ζέινπλ νη πειάηεο ζαο 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 4 - ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1 

ρεδηαζκόο ζηξαηεγηθήο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

ηόσοι ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

Ο ζηόρνο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζα είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα αξρηθό ζύλνιν ζθέςεσλ πνπ 

ζα ζαο βνεζήζνπλ λα δεκηνπξγήζεηε απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο. Απηό ζα ζαο βνεζήζεη λα αλαπηύμεηε ην δηαδηθηπαθό ζαο πξνθίι κάξθεηηλγθ. 

Πεπιγπαθή ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

Γηάξθεηα: 2-3 ώξεο. 

Σν Hootsuite είλαη κηα πιαηθόξκα δηαρείξηζεο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ε νπνία ζαο 

επηηξέπεη λα δηαρεηξίδεζηε όια ηα πξνθίι ζαο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ηηο αλαξηήζεηο 

ζαο θ.ιπ. από 1 ρώξν. Ζ δηεπαθή ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ηε κνξθή πίλαθα εξγαιείσλ θαη 

ππνζηεξίδεη ελζσκαηώζεηο θνηλσληθώλ δηθηύσλ γηα Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn θαη 

YouTube. Χο κέξνο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ, ην Hotosuite παξέρεη επίζεο πνιιή εθπαίδεπζε 

ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο. 

  

Χο κέξνο απηνύ, δηαζέηνπλ πνιύ απνηειεζκαηηθά πξόηππα ζηξαηεγηθήο θνηλσληθώλ κέζσλ, ηα 

νπνία κπνξνύλ λα ιεθζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ζαο βνεζήζνπλ λα ζρεδηάζεηε ηε 

ζηξαηεγηθή ζαο ζηα θνηλσληθά κέζα. Γηα λα ην θάλεηε απηό, ζπκπιεξώζηε ηε θόξκα 

ζηε δηεύζπλζε https://www.hootsuite.com/resources/blog/social-media-strategy-template γηα λα 

απνθηήζεηε πξόζβαζε ζηα πξόηππα ζηξαηεγηθήο θνηλσληθώλ κέζσλ.  

  

Απηό ζα ζαο δώζεη πξόζβαζε ζε έλα αξρείν δηαθαλεηώλ google ην νπνίν κπνξείηε ζηε ζπλέρεηα 

λα θαηεβάζεηε κόλνη ζαο σο PowerPoint. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.hootsuite.com/resources/blog/social-media-strategy-template


 Εκπαιδευτικζσ Ενότθτεσ για Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ για Διαδικτυακό Ρροςβάςιμο Τουριςμό 

 

 

 

  

Όηαλ ην θαηεβάζεηε, ζπκπιεξώζηε ην αλάινγα κε ηελ ππεξεζία/ην πξντόλ ζαο. Απηό δελ 

ρξεηάδεηαη λα είλαη εμαληιεηηθό - απιά ζθεθηείηε ην σο κηα πξώηε πξνζπάζεηα. Σν Hootsuite 

έρεη νδεγίεο γηα λα ζαο βνεζήζεη λα ζπκπιεξώζεηε απηήλ ηε ζηξαηεγηθή ζηε δηεύζπλζε 

https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/ κε πνιινύο 

πεξηζζόηεξνπο ζπλδέζκνπο ζε απηό γηα λα ζαο βνεζήζνπλ λα θάλεηε πην απνηειεζκαηηθό ην 

ζρέδηό ζαο γηα ηα social media. 

  

Μπνξείηε λα ην μαλαεπηζθεθηείηε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ γηα λα ην ελεκεξώζεηε όπσο 

ζέιεηε - θαη κπνξείηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε σο αλαθνξά γηα λα ζαο βνεζήζεη ζηε δηαρείξηζε 

ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

Πόποι 

Έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο, κηα δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, PowerPoint (ή 

Παξνπζηάζεηο Google αλ έρεηε ινγαξηαζκό google) 

Μάθεηε πεπιζζόηεπα 

https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/ 

  

 
 

Ενότθτα 5 – τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ και εμπλοκι των ενδιαφερομζνων 

  

ηόσοι ηηρ ενόηηηαρ 

ηόρνη ηεο ελόηεηαο: 

- λα θαζνξίζεη ηη είλαη ν ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο θαη ηα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία 

- λα δώζεη ζεσξεηηθέο γλώζεηο ζρεηηθά κε ηα ελδηαθεξόκελα κέξε θαη πώο λα δηαζθαιίζεη ηε 

ζπκκεηνρή 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
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-λα παξέρεη πξαθηηθέο κεζόδνπο γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

έξγν θαη ην εξγαιείν δηαρείξηζεο, ώζηε λα δηαηεξείηαη πςειό επίπεδν δέζκεπζεο κε ηνπο 

βαζηθνύο ελδηαθεξόκελνπο. 

  

Πποηεινόμενα πεπιεσόμενα 

  

ηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ 

  
1. Οξηζκόο ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ 

Ο ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ βνεζά ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ηη 

πξνζπαζεί λα επηηύρεη έλαο νξγαληζκόο θαη ραξηνγξαθεί ηα απαξαίηεηα βήκαηα πνπ 

απαηηνύληαη γηα λα είλαη επηηπρήο. Με άιια ιόγηα, ν ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο θαζνξίδεη πνύ ζα 

πάεη έλαο νξγαληζκόο ην επόκελν έηνο ή πεξηζζόηεξν, πώο ζα θηάζεη εθεί θαη πώο ζα γλσξίδεη 

αλ έθηαζε εθεί ή όρη. Υσξίο έλα πιήξεο ζρέδην, ε εξγαζία κπνξεί λα νινθιεξσζεί, αιιά ζπρλά 

ζηεξείηαη ηελ αίζζεζε ηνπ ζθνπνύ, ηεο θαηεύζπλζεο θαη ηεο πξνηεξαηόηεηαο. Ο ζηξαηεγηθόο 

ζρεδηαζκόο απνηειείηαη από έμη βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ θαηά ηε δεκηνπξγία 

ελόο ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ. 

2. Βαζηθά ζηνηρεία ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ: 

  
ΟΡΑΜΑ: Μηα δήισζε νξάκαηνο ρξεζηκεύεη σο ζαθήο νδεγόο γηα ηελ επηινγή ησλ ηξερνπζώλ 

θαη κειινληηθώλ ηξόπσλ δξάζεο — έλαο νξηζκόο ηνπ πνύ ζέιεηε λα βξίζθεηαη ν νξγαληζκόο 

ζαο καθξνπξόζεζκα. Γίλεη ηνλ ηόλν θαη δείρλεη έλα «Βόξεην Αζηέξη» ζηνλ νξίδνληα. 

  
ΑΠΟΣΟΛΖ: Μηα δήισζε απνζηνιήο νξίδεη ηη είλαη έλαο νξγαληζκόο, γηαηί ππάξρεη, ν ιόγνο 

ύπαξμεο ηνπ. Ζ δήισζε απνζηνιήο ζα πξέπεη λα νξίδεη πνηεο είλαη νη νκάδεο-ζηόρνη καο, λα 

πξνζδηνξίδεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη έλαο νξγαληζκόο θαη λα πεξηγξάθεη ηε γεσγξαθηθή 

ηνπνζεζία ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο νξγαληζκόο.  

  
ΑΞΗΔ: Δίλαη νη πεπνηζήζεηο πνπ θαζνδεγνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

νξγαληζκνύ ζαο. Καζνξίδνπλ γηαηί θάλεηε απηό πνπ θάλεηε θαη ηη αληηπξνζσπεύεη ν νξγαληζκόο 

ζαο. Οη αμίεο εμεγνύλ πώο ζθνπεύεη λα ιεηηνπξγήζεη ν νξγαληζκόο. 

  
ΣΟΥΟΗ: Οη ζηόρνη είλαη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ ζηνρεύεη έλαο νξγαληζκόο λα 

επηηύρεη κέζα ζε έλα ρξνληθό πιαίζην. Οη ζαθώο θαζνξηζκέλνη ζηόρνη δεκηνπξγνύλ ζηόρνπο κε 

ηνπο νπνίνπο έλαο νξγαληζκόο κπνξεί λα κεηξήζεη ηε ζπλνιηθή ηνπ πγεία θαη ηνλ αληίθηππν ησλ 

ζηξαηεγηθώλ πξσηνβνπιηώλ. Γεληθά, νη θαινί ζηόρνη πξέπεη λα είλαη ζαθείο, κεηξήζηκνη θαη λα 

ππνζηεξίδνληαη από πνιιαπιέο ζηξαηεγηθέο πξσηνβνπιίεο ζε νιόθιεξν ηνλ νξγαληζκό. 

  
ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ: Ζ ζηξαηεγηθή είλαη ν δξόκνο πνπ καο νδεγεί από ην ζεκείν πνπ βξηζθόκαζηε 

ηώξα ζην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα είκαζηε. Δίλαη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ελόο 

ζηόρνπ πνπ είλαη ζπλήζσο ζεκαληηθόο, πεξηεθηηθόο θαη καθξνπξόζεζκνο. Οη ζηξαηεγηθέο είλαη 

εθεί όπνπ νη νξγαληζκνί θαηαβάιινπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ ηηο 

επηζπκεηέο αιιαγέο πνπ ζα επηθέξνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ νξγαληζκνύ. 

  
ΣΑΚΣΗΚΖ: Οη ηαθηηθέο είλαη εζηηαζκέλεο πξσηνβνπιίεο, έξγα ή πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνπο νξγαληζκνύο λα εθηειέζνπλ έλα ζηξαηεγηθό ζρέδην. Ζ ηαθηηθή είλαη ην θιεηδί γηα ηελ 

εθηέιεζε. Δίλαη νη ελέξγεηεο πνπ θάλεηε γηα λα ηα πξαγκαηνπνηήζεηε όια. 

  
3. Δξσηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα καο βνεζήζνπλ ζηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό 

  

Όηαλ γίλνληαη ζσζηά, νη εξσηήζεηο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πείζνπλ ηνπο αλζξώπνπο 
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πεξηζζόηεξν από ηηο δειώζεηο. Οη εξσηήζεηο κεηαηξέπνπλ κηα ηδέα ζε ζρέδην. Οη ζσζηέο 

εξσηήζεηο κπνξνύλ λα ξίμνπλ λέν θσο ζε παιηά πξνβιήκαηα. Οη κεγάιεο εξσηήζεηο 

δεκηνπξγνύλ ηνλ ρώξν γηα εμαηξεηηθέο απαληήζεηο. Οη εξσηήζεηο είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν όρη 

κόλν ζηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό, αιιά θαη ζηε δσή. Δίλαη κεηακνξθσηηθνί. Αθνινπζνύλ 

εξσηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα καο βνεζήζνπλ ζηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό: 

•       Ση πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο πξέπεη λα παξέρνπκε; 

•       Γηαηί ππάξρνπκε; 

•       Πώο είκαζηε κνλαδηθνί; 

•       Πνηνη είλαη νη πειάηεο/ρξήζηεο καο; 

•       Ση πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην όξακά καο; 

•       Πνηα είλαη ε πεγή ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ επθαηξηώλ γηα ηνλ νξγαληζκό καο; 

•       Πνηνο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο γηα ηνλ νξγαληζκό καο; 

•       Ση δεκηνύξγεζε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο θαη πώο θηάζακε εδώ; 

•       Πνηα είλαη ηα ηξία έσο πέληε πην ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπκε, ηώξα θαη ζην 

κέιινλ; 

  

Δμπλοκή ηυν ενδιαθεπομένυν 

  
1. Οξηζκόο ελδηαθεξνκέλνπ 

ύκθσλα κε ην Project Management Institute (PMI), ν όξνο stakeholder αλαθέξεηαη 

ζε κηα νκάδα, εηαηξεία, νξγαληζκό, κέινο ή ζύζηεκα πνπ επεξεάδεη ή κπνξεί λα επεξεαζηεί 

από ηηο ελέξγεηεο ελόο νξγαληζκνύ. Δληνπίδεηαη έλαο ελδηαθεξόκελνο θνξέαο ηνπ έξγνπ , έλα 

άηνκν, κηα νκάδα ή έλαο νξγαληζκόο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη, λα επεξεαζηεί ή λα ζεσξεζεί 

όηη επεξεάδεηαη από κηα απόθαζε, δξαζηεξηόηεηα ή απνηέιεζκα ελόο έξγνπ.    

Σα ελδηαθεξόκελα κέξε κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ζε έλαλ νξγαληζκό. Οη 

εζσηεξηθνί ελδηαθεξόκελνη είλαη άλζξσπνη ησλ νπνίσλ ην ελδηαθέξνλ γηα κηα εηαηξεία 

πξνέξρεηαη από κηα άκεζε ζρέζε, όπσο ε απαζρόιεζε, ε ηδηνθηεζία ή ε επέλδπζε. Δμσηεξηθνί 

ελδηαθεξόκελνη είλαη απηνί πνπ δελ ζπλεξγάδνληαη άκεζα κε κηα εηαηξεία αιιά επεξεάδνληαη 

κε θάπνην ηξόπν από ηηο ελέξγεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο. Οη πξνκεζεπηέο, νη 

πηζησηέο θαη νη δεκόζηεο νκάδεο ζεσξνύληαη όινη εμσηεξηθνί ελδηαθεξόκελνη. 

  

2. Ζ ζεκαζία ηεο νπζηαζηηθήο εκπινθήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

Όπσο θαη κε θάζε άιιε επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία, ε δηαδηθαζία δέζκεπζεο πξέπεη λα είλαη 

ζπζηεκαηηθή, ινγηθή θαη πξαθηηθή. Πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε κηα δηαδηθαζία πνπ ζα ζαο 

νδεγήζεη από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζηόρσλ ζηελ 

παξαθνινύζεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε. Απηή ε δηαδηθαζία αλαπαξίζηαηαη σο θύθινο επεηδή είλαη 

ζηαζεξή, όπνπ ηα καζήκαηα από ηελ πξνεγνύκελε εκπεηξία ζα δηακνξθώζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηνλ 

κειινληηθό ζρεδηαζκό θαη ηε δέζκεπζε. 

Ζ δηαδηθαζία δελ είλαη γξακκηθή. Δίλαη κάιινλ κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο νξγαληζκόο 

καζαίλεη θαη βειηηώλεη ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα εθηειεί νπζηαζηηθή δέζκεπζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ελώ αλαπηύζζεη ζρέζεηο ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ. 

  
3. Πώο λα πξνγξακκαηίζεηε ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

Ζ αλάπηπμε κηαο θαιήο θαηαλόεζεο ησλ θνηλνηήησλ, ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ ζεκάησλ 

πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε ζα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκό καο λα αλαπηύμεη κηα απνηειεζκαηηθή 

δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο θαη δέζκεπζεο πνπ ζα απμήζεη ηελ πηζαλόηεηα ζεηηθώλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Πξηλ μεθηλήζνπκε, ππάξρνπλ 12 εξσηήζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ 

νκάδα καο λα μεθηλήζεη – απηέο ζα βνεζήζνπλ ζηνλ εληνπηζκό νξηζκέλσλ ζεκαληηθώλ 

παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κέξε δηαβνύιεπζεο θαη ηα δεηήκαηα: 

•       Πνηνη είλαη νη ελδηαθεξόκελνη θαη νη δηθαηνύρνη πνπ επεξεάδνληαη άκεζα από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο ζαο; Ση κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

εηαηξείαο ζαο; Πνηεο είλαη θαη ζηηο δύν θαηεγνξίεο; 
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•       Πνηνη είλαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ επεξεάδνληαη έκκεζα από ην έξγν ζαο; 

•       Πνηα από ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ζαο είλαη δηθαηνύρνη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

νξγαληζκνύ ζαο; 

•       ε πνηεο νκάδεο αλήθνπλ ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ζαο; Από πνηεο νκάδεο επεξεάδνληαη; 

•       Πνηεο θπβεξλεηηθέο, νηθνλνκηθέο, λνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη βηνκεραληθέο νκάδεο 

εκπιέθνληαη ζην έξγν ζαο; Πνηεο από απηέο ηηο νκάδεο επεξεάδνπλ ην έξγν ζαο; 

•       Πνηα ηξέρνληα ζέκαηα ππάξρνπλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνύ ζαο κε απηό ην έξγν; 

•       Πνηα ζέκαηα ππάξρνπλ πνπ είλαη πέξα από ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ νξγαληζκνύ 

ζαο; επεξεάδνπλ αθόκα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ ζαο; 

•       Πνηα ηζηνξηθά δεηήκαηα ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ην έξγν, ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο 

θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ζαο; 

•       Πνηεο είλαη νη θαλνληζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ζπκκόξθσζεο; 

•       Πνηα ζέκαηα ζρεηίδνληαη κε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή κε πνιηηηζηηθέο πεξηνρέο; 

•       Πνηα είλαη ηα κέιε ηεο νκάδαο πνπ ζα εξγαζηνύλ ζηε δηαβνύιεπζε κε ηα 

ελδηαθεξόκελα κέξε; 

•       Πώο ζα δηαηεξεί ν νξγαληζκόο ζαο ελεκεξσκέλα αξρεία ζπκβνπιώλ; Πνηνο ζα είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηώλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηε δηαηήξεζε 

ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ελήκεξα; 

  
4. Πξνζέγγηζε πέληε βεκάησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

  
Βήκα 1 - ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΔΜΔΤΖ: νξίζηε όξακα θαη επίπεδν θηινδνμίαο γηα κειινληηθή 

δέζκεπζε θαη αλαζεσξήζηε πξνεγνύκελεο δεζκεύζεηο. Πξνζδηνξίζηε ηνπο βαζηθνύο ζαο 

ζηόρνπο, ηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεηε θαη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο πνπ 

δίλεηε πξνηεξαηόηεηα σο θξίζηκνπο γηα ηνλ νξγαληζκό ζαο. 

Βήκα 2 - ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΧΝ: νξίζηε θξηηήξηα γηα ηνλ 

εληνπηζκό θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη επηιέμηε κεραληζκνύο δέζκεπζεο. Δίλαη 

πνιύ ζεκαληηθό ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ζαο λα θαηαιάβνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο 

θαη πώο απηό ζπζρεηίδεηαη κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ζαο. Ζ θαηαλόεζε ησλ θηλήηξσλ, 

ησλ ζηόρσλ θαη ησλ ζεκάησλ ηνπο, θαη πνηα από απηά είλαη ηα δεηήκαηά ζαο, ζα ζαο βνεζήζεη 

λα πξνζδηνξίζεηε ην πξνθίι ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ. 

Βήκα 3 – ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ: επηθεληξσζείηε ζε καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο γηα λα νδεγήζεηε 

ηελ πξνζέγγηζε, λα θαζνξίζεηε ηα logistics γηα ηε δέζκεπζε θαη λα νξίζεηε ηνπο 

θαλόλεο. Αθηεξώζηε ηνλ θαηάιιειν ρξόλν θαη πόξνπο γηα λα εληνπίζεηε πηζαλά θνηλά ζεκεία 

κεηαμύ ηνπ νξγαληζκνύ ζαο θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ ζαο – γηα λα εληνπίζεηε πηζαλνύο 

ηξόπνπο γηα ζπλνκηιίεο θαη θαηαζηάζεηο θεξδνθόξεο. 

Βήκα 4 – ΓΔΜΔΤΖ: Γηεμάγεηε ηελ ίδηα ηε δέζκεπζε, δηαζθαιίζηε ηε δίθαηε ζπλεηζθνξά 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, παξακείλεηε εζηηαζκέλνη ζηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη δεηήζηε 

αλαηξνθνδόηεζε. Γηαθνξεηηθνί ελδηαθεξόκελνη ζα έξζνπλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

εκπηζηνζύλεο θαη πξνζπκίαο γηα εκπηζηνζύλε. Πξνγξακκαηίζηε ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζαο θαη 

δεκηνπξγήζηε θαιέο ζρέζεηο. Να αληαπνθξίλεζηε παξέρνληαο πιεξνθνξίεο θαη πξνηάζεηο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο 

εληνπηζηεί . 

Βήκα 5 – ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ: Ζ δηαρείξηζε ηεο γλώζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηώλ θαη ηελ θνηλή ρξήζε όζσλ καζαίλνληαη. Θπκεζείηε λα αλαθέξεηε ζηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο ηελ πξόνδν, ζε κνξθή θαη γιώζζα θαηάιιειε γηα απηνύο. Πξνζδηνξίζηε 

επθαηξίεο από ηελ αλαηξνθνδόηεζε θαη θαζνξίζηε ελέξγεηεο, επαλεμεηάζηε ηνπο ζηόρνπο θαη 

ζρεδηάζηε ηα επόκελα βήκαηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηηο κειινληηθέο δεζκεύζεηο.   

  

Μεθοδολογία 

Ζ κεζνδνινγία γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπκβάιιεη ζηελ 

επηηπρία ηνπ έξγνπ. Παξέρεη ηε δηαδηθαζία γηα λα δηαηεξήζνπκε θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηε δνπιεηά καο. Μέζσ απηώλ ησλ κεζόδσλ ζα είκαζηε ζε 
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ζέζε: 

-         λα εληνπίζνπκε ηα ελδηαθεξόκελα κέξε καο θαη λα θαηαλνήζνπκε ηηο αλάγθεο ηνπο 

-         δίλνπκε πξνηεξαηόηεηα ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε κε βάζε ηε δύλακε θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο 

-         νξακαηηζηείηε ηα ελδηαθεξόκελα κέξε 

-         ζπλεξγαζηείηε κε ηα ελδηαθεξόκελα κέξε, ρηίδνληαο ακνηβαία εκπηζηνζύλε θαη 

ζεβαζκό 

-         παξαθνινπζήζηε θαη ειέγμηε ηελ θνηλόηεηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζαο 

Ο ράξηεο ηζρύνο- ελδηαθέξνληνο ζρεδηάδεηαη σο έλα πιέγκα 2x2 πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ ηζρύ 

ζηνλ νξηδόληην άμνλα θαη ην ελδηαθέξνλ ζηνλ θαηαθόξπθν άμνλα. Ζ ηζρύο αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλόηεηα επεξεαζκνύ ηνπ έξγνπ παξέρνληαο πόξνπο. Σν ελδηαθέξνλ αλαθέξεηαη ζην 

ελδηαθέξνλ ελόο ελδηαθεξόκελνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ.  

  
Σν εξγαιείν δηαρείξηζεο ελδηαθεξνκέλσλ αθνξά ηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο πνπ ζα πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί ζε νιόθιεξν ην έξγν. Ζ αλάιπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη κηα βαζηθή 

δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ αθξναηεξίσλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ηεο 

ζπρλόηεηαο, ηεο κεζόδνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κελπκάησλ πνπ πξέπεη λα παξαδνζνύλ, ηα 

νπνία, κε ηε ζεηξά ηνπο, ελεκεξώλνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα επηθνηλσλίαο. 

  

Αξιολόγηζη 

ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαο θάληε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

-         Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό; 

-         Γηαηί είλαη ζεκαληηθό? 

-         Πνηνη είλαη νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο καο; Πώο επηθνηλσλνύκε καδί ηνπο; 

ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο ξσηήζηε ηνπο ζπκκεηέρνληεο: 

-         Πώο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ζρέδην δηαρείξηζεο ελδηαθεξνκέλσλ; 

-         Πώο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη ε ραξηνγξάθεζε ηνπο ζην έξγν ζαο; 

ςμβοςλέρ για δαζκάλοςρ, εκπαιδεςηέρ και εκπαιδεςηικούρ 

▪      όηαλ ε νκάδα ζα εξγαζηεί γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, μεθηλήζηε κηα ζπλεδξία 

κε θαηαηγηζκό ηδεώλ 

  

βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ 

https://leedschildcare.proceduresonline.com/pdfs/com_man_stake_enga.pdf 

http://www.bawiki.com/wiki/Stakeholder-Maps.html 

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_08.htm 

  

  

  

ΔΝΟΣΗΣΑ 5 - ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1 

ρέδην επηθνηλσλίαο κε ηα ελδηαθεξόκελα κέξε 

ηόσοι ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

- εληνπηζκόο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

- λα νξγαλώζεη πιεξνθνξίεο γηα δηαθνξεηηθνύο ελδηαθεξόκελνπο 

- αλάπηπμε ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο κε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο 

Πεπιγπαθή ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηηο απόςεηο θαη ηελ επηξξνή ησλ πην ηζρπξώλ ελδηαθεξνκέλσλ ζαο γηα λα 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://leedschildcare.proceduresonline.com/pdfs/com_man_stake_enga.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.bawiki.com/wiki/Stakeholder-Maps.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_08.htm
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βνεζήζεηε ζηε δηακόξθσζε ηνπ έξγνπ, εζείο θαη ην έξγν ζα είζηε θαιύηεξα εμνπιηζκέλνη γηα λα 

επηηύρεηε θαη δελ ζα ράλεηε πνιύηηκν ρξόλν θαη πόξνπο επηθνηλσλώληαο κε απηνύο πνπ απιά δελ 

ρξεηάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο. 

Δπηπιένλ, νη βαζηθνί ζαο ελδηαθεξόκελνη κε ην κεγαιύηεξν βάξνο θαη επηξξνή κπνξνύλ λα ζαο 

βνεζήζνπλ λα απνθηήζεηε πόξνπο, λα δώζεηε πξνηεξαηόηεηα ζηηο αληαγσληζηηθέο απαηηήζεηο γηα 

πόξνπο ή ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη λα μεθαζαξίζεηε πηζαλά εκπόδηα. Καζώο πξνζδηνξίδεηε ηα 

ελδηαθεξόκελα κέξε θαη πώο λα ηα δηαρεηξίδεζηε πην απνηειεζκαηηθά, ζα αξρίζεηε επίζεο λα 

έρεηε ηηο αξρέο ηνπ ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο ζαο. 

Γεκηνπξγήζηε ζρέδην δηαρείξηζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην έξγν ζαο! 

  

  

 

  

  

Πόποι 

https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-

for/9780814432778/AppendixC.xhtml 

https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-

c7af3cdee239 

https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-plans 

https://www.ownerteamconsult.com/importance-of-project-stakeholder-management/ 

  

Μάθεηε πεπιζζόηεπα 

A Practical Guide to Dealing With Difficult Stakeholders , Jake Holloway, David Bryde & 

Roger Joby, Gower, 2015    

Managing Project Teams: Shortcuts to Success , Elizabeth Harrin, BCS Publishing, 2013 

The Project Managers Little Book of Cheats , Beth Spriggs, 2016  

Μήλπκα πνπ δελ ειήθζε: Γηαηί ε επαγγεικαηηθή επηθνηλσλία είλαη ζπαζκέλε θαη πώο λα ην 

δηνξζώζεηε, Phil Simon, Wiley, 2015 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-for/9780814432778/AppendixC.xhtml
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-for/9780814432778/AppendixC.xhtml
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-c7af3cdee239
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-c7af3cdee239
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-plans
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ownerteamconsult.com/importance-of-project-stakeholder-management/
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ΔΝΟΣΗΣΑ 5 - ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2 

Υαξηνγξάθεζε ελδηαθεξνκέλσλ 

ηόσοι ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

-         λα θαηαιάβνπκε πνηνη είλαη νη ελδηαθεξόκελνη 

-         λα αλαιύζεη ηελ επηξξνή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην έξγν 

-         λα απνθηήζεηε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ζε όια ηα άηνκα θαη ηνπο νξγαληζκνύο πνπ 

κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ην έξγν ζαο 

Πεπιγπαθή ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

Ο ράξηεο ελδηαθεξνκέλσλ είλαη κηα ηερληθή πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα 

αλαιύζεηε πώο δηαθνξεηηθά άηνκα ζα επεξεάζνπλ ην έξγν ζαο. Οπηηθνπνηώληαο ηα άηνκα ζα 

είλαη επθνιόηεξν λα δείηε πνύ ηαηξηάδεη ν θαζέλαο ζην έξγν ζαο θαη ην επίπεδν επηθνηλσλίαο 

πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηε ζε θάζε ελδηαθεξόκελν. 

  
Ξεθηλήζηε ραξηνγξαθώληαο ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ζηνλ άμνλα, κε βάζε ην επίπεδν ηζρύνο θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην έξγν ζαο. Απηή ε άζθεζε είλαη ρξήζηκε θαζώο απνηειεί ζεκαληηθό 

ζεκείν αλαθνξάο θαηά ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο ζην έξγν. 

  

 
  

  
Ζ ραξηνγξάθεζε ελδηαθεξνκέλσλ είλαη ε δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο αλαγλώξηζεο θαη αλάιπζεο 

ησλ ζρεηηθώλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηεο ζρέζεο ηνπο κεηαμύ ηνπο, ηνπ επηπέδνπ ελδηαθέξνληόο ηνπο 

θαη ησλ ξόισλ θαη ησλ επζπλώλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζία πνπ θαηέρνπλ. Ζ ζρεηηθή ηζρύο 
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θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο: εθείλα κε πςειό ελδηαθέξνλ 

αιιά κηθξή ηζρύ (Α), πςειό ελδηαθέξνλ θαη πςειή ηζρύ (Β), ρακειό ελδηαθέξνλ αιιά πςειή 

ηζρύ (C) θαη ρακειό ελδηαθέξνλ θαη κηθξή ηζρύ (D).  

Γεκηνπξγήζηε έλαλ ράξηε κεηόρσλ γηα ην έξγν ζαο! 

Πόποι 

https://milanote.com/templates/strategy/stakeholder-mapping 
https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=80594§ion=5.2 
https://miro.com/blog/stakeholder-mapping/ 

  

Μάθεηε πεπιζζόηεπα 

Enchantment: The Art of Changing Hearts, Minds, and Actions, Guy Kawasaki, Portfolio 

Penguin, 2011 

Project Management Communication Tools, William Dow & Bruce Taylor, Dow Publishing, 

2015 

Practical People Engagement: Leading Change Through the Power of Relationships, Patrick 

Mayfield, Elbereth Publishing, 2013   

  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΨΗΦΙΑΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 

  

Ενότθτα 6 – Κακολικόσ ςχεδιαςμόσ ςτον προςβάςιμο τουριςμό 

  

ηόσοι ηηρ ενόηηηαρ 

Να εθαξκόζεη απνηειεζκαηηθό θαζνιηθό ζρεδηαζκό θαη ρεδηαζκό γηα Όινπο ζηελ παξνρή 

πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνύ, ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιειεο ηερλνινγηθέο ιύζεηο 

Πποηεινόμενα πεπιεσόμενα 

Θέμα 1: Διζαγυγή ζηον Καθολικό σεδιαζμό 

ύκθσλα κε ην Κέληξν Καζνιηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βόξεηαο Καξνιίλαο, ν 

θαζνιηθόο ζρεδηαζκόο (Κ) "είλαη ν ζρεδηαζκόο πξντόλησλ θαη πεξηβαιιόλησλ πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από όινπο ηνπο αλζξώπνπο, ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό, ρσξίο ηελ αλάγθε 

πξνζαξκνγήο ή εμεηδηθεπκέλσλ ζρεδίσλ".   

Όηαλ εθαξκόδνληαη νη αξρέο Κ, ηα πξντόληα θαη ηα πεξηβάιινληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ πηζαλώλ ρξεζηώλ κε κεγάιε πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθώλ. Ζ αλαπεξία είλαη κόλν 

έλα από ηα πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα έρεη έλα άηνκν. Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν ζα 

κπνξνύζε λα είλαη Ηζπαλόθσλν, έμη πόδηα ςειό, άλδξαο, ηξηάληα εηώλ, εμαηξεηηθόο 

αλαγλώζηεο, θπξίσο νπηηθόο καζεηήο θαη θσθόο. Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θώθσζήο ηνπ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ αλάπηπμε 

ελόο πξντόληνο ή πεξηβάιινληνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ίδηνο, θαζώο θαη άηνκα κε 

πνιιά άιια ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν λα θάλνπκε έλα πξντόλ ή έλα πεξηβάιινλ πξνζβάζηκν ζε άηνκα κε αλαπεξίεο ζπρλά σθειεί 

ηνπο άιινπο. Γηα παξάδεηγκα, ηα απηόκαηα αλνίγκαηα ζπξώλ σθεινύλ άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ πεξηπαηεηέο θαη αλαπεξηθά θαξνηζάθηα, αιιά επίζεο σθεινύλ άηνκα πνπ 

κεηαθέξνπλ είδε παληνπσιείνπ θαη θξαηνύλ κσξά, θαζώο θαη ειηθησκέλνπο πνιίηεο. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://milanote.com/templates/strategy/stakeholder-mapping
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php%3Fid%3D80594%26section%3D5.2
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://miro.com/blog/stakeholder-mapping/


 Εκπαιδευτικζσ Ενότθτεσ για Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ για Διαδικτυακό Ρροςβάςιμο Τουριςμό 

 

 

  

Θέμα 2: Απσέρ καθολικού ζσεδιαζμού 

1 - Γίθαηε ρξήζε 

2 - Δπειημία ζηε ρξήζε 

3 - Απιή θαη δηαηζζεηηθή ρξήζε 

4 - Αληηιεπηέο πιεξνθνξίεο 

5 - Αλνρή ζην ζθάικα 

6 - Υακειή ζσκαηηθή πξνζπάζεηα 

7 - Μέγεζνο θαη ρώξνο γηα πξνζέγγηζε θαη ρξήζε 

  

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html 

  

Θέμα 3: Απσέρ καθολικού ζσεδιαζμού ζηο πλαίζιο ηυν εθαπμογών ιζηού και ηηρ 

ανάπηςξηρ λογιζμικού 

Κάζε άηνκν αμίδεη λα γλσξίδεη, λα κάζεη, λα εμεξεπλήζεη, λα αλαπηπρζεί θαη λα επηηύρεη ζε 

όπνηνλ ηνκέα ηεο δσήο επηζπκεί. Δίλαη κηα γεληθή πξαθηηθή ε αλάπηπμε ηζηνύ ή θαλνληθήο 

εθαξκνγήο ιακβάλνληαο ππόςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κέζνπ ρξήζηε. Αιιά όηαλ πξέπεη λα 

ζρεδηάζνπκε ινγηζκηθό πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ αηόκσλ κε κεγάιν εύξνο αλαπεξηώλ 

θαη ηθαλνηήησλ, καο θέξλεη ζηελ έλλνηα ηνπ καθολικού ζσεδιαζμού για λογιζμικό. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ξίμνπκε θσο ζηε δηαδηθαζία θαη ηελ αξρή ηνπ θαζνιηθνύ ζρεδηαζκνύ ζην 

πιαίζην ησλ εθαξκνγώλ ηζηνύ θαη ηεο γεληθήο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ. Πηζηεύνπκε όηη ζα 

βνεζήζεη ζηελ αύμεζε ηεο γλώζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζήο καο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

θαιύηεξνπ θαη πξνζβάζηκνπ ινγηζκηθνύ. 

  

https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-

accessibility 

 

 

 

 

 

Πξνηεηλόκελν βηβιίν: Universal Design for Web Applications: Web Applications That Reach 

Everyone - Ννέκβξηνο 2008, Chisholm Wendy, May Matt 

  

Θέμα 4: IS EN 17161:2019 για ηην εθαπμογή μιαρ πποζέγγιζηρ καθολικού ζσεδιαζμού για 

πποζβαζιμόηηηα 

Γηαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ζε ίζε βάζε κε άιια άηνκα, ε πξόζβαζε 

ζε πξντόληα θαη ππεξεζίεο είλαη απαξαίηεηε. Ζ πξνζέγγηζε «ρεδηαζκόο γηα Όινπο» 

αλαγλσξίδεη απηέο ηηο παξαιιαγέο θαη ζηνρεύεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεώλ ηνπο ζην 

κέγηζην δπλαηό βαζκό πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ πξνζβάζηκα πξντόληα θαη ππεξεζίεο.  

ε απηό ην πιαίζην, ην Δπξσπατθό Πξόηππν EN 17161:2019 «ρεδηαζκόο γηα όινπο - 

Πξνζβαζηκόηεηα κεηά από πξνζέγγηζε ζρεδίαζεο γηα όινπο ζε πξντόληα, αγαζά θαη ππεξεζίεο 

- Δπέθηαζε ηνπ εύξνπο ησλ ρξεζηώλ » ζηνρεύεη λα βνεζήζεη ηνπο νξγαληζκνύο λα 

επζπγξακκηζηνύλ κε κηα ζπλεπή πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο γηα 

Διαδικαςία χεδίαςθσ Κακολικοφ Λογιςμικοφ 

Αρχζσ χεδίαςθσ Κακολικοφ Λογιςμικοφ 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-accessibility
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-accessibility
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://standards.cen.eu/dyn/www/f%3Fp%3D204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:62323,2301962%26cs%3D1D28CFDC66E7CEF3CE441294CAA9FEABE
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://standards.cen.eu/dyn/www/f%3Fp%3D204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:62323,2301962%26cs%3D1D28CFDC66E7CEF3CE441294CAA9FEABE
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://standards.cen.eu/dyn/www/f%3Fp%3D204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:62323,2301962%26cs%3D1D28CFDC66E7CEF3CE441294CAA9FEABE
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άηνκα κε αλαπεξίεο. Καζνξίδεη απαηηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα επηηξέςνπλ ζε έλαλ νξγαληζκό λα 

ζρεδηάζεη, λα αλαπηύμεη θαη λα παξέρεη πξντόληα, αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηα νπνία κπνξεί λα 

έρεη πξόζβαζε, λα θαηαλνήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην εςπύηεπο θάζμα 

σπηζηών, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία.    

Αςηό ηο ππόηςπο είναι ηο αποηέλεζμα ηος αηηήκαηνο ηππνπνίεζεο M/473 ηηρ Δςπυπαφκήρ 

Δπιηποπήρ γηα ηε ζπκπεξίιεςε «ρεδηαζκόο γηα όινπο» ζε ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο 

ηππνπνίεζεο.    

Οη απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζε απηό ην πξόηππν είλαη γεληθέο θαη πξννξίδνληαη λα ηζρύνπλ γηα 

όια ηα ζρεηηθά κέξε όισλ ησλ νξγαληζκώλ, αλεμάξηεηα από ηνλ ηύπν, ην κέγεζνο ή ηα 

πξντόληα, ηα αγαζά ή ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. 

  

Θέμα 5: ςνδςαζμόρ διαδπαζηικών και ςποζηηπικηικών ηεσνολογιών με επίκενηπο ηον 

σπήζηη με ηην καθολικό ζσεδιαζμό 

  

Ο σπηζηο-κενηπικόρ ζσεδιαζμόρ (ΥΚ) εζηηάδεη ζηελ ενεπγό ζςμμεηοσή ηος 

σπήζηη ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ , πξνζπαζώληαο λα απνθηήζεη κηα ζαθή θαηαλόεζε ησλ 

αθξηβώλ απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ 

θαη αμηνιόγεζεο θαη ρξεζηκνπνηώληαο κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. (Vredenburg, 2002). 

  

Ο Καθολικόρ σεδιαζμόρ (Κ) βαζίδεηαη ζε αξρέο ζρεδηαζκνύ πνπ είλαη αξθεηά επξείεο από 

κόλεο ηνπο ώζηε λα πξνζθέξνπλ κηα επειημία πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη ζρεδηαζηέο 

πξντόλησλ θαηά ηελ αλάπηπμε νπνηνπδήπνηε ηύπνπ ηερλνινγίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.researchgate.net/publication/228588245_The_synergies_between_universal_design

_and_user-centred_design 

  

Έηζη, παξόιν πνπ ε θαιύηεξε πεξίπησζε ζα ήηαλ όια ηα πξντόληα λα έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη 

ώζηε όια ηα άηνκα, κε ή ρσξίο αλαπεξία, λα κπνξνύλ λα ηα ρεηξίδνληαη εύθνια θαη 

απνηειεζκαηηθά, δελ κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε πξντόληα έηζη ώζηε λα είλαη πξνζβάζηκα.  

Μπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε πξντόληα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από άηνκα κε πνιύ 

επξύ θάζκα αλαπεξηώλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, κπνξνύκε αθόκε θαη λα ην θάλνπκε έηζη 

Δίλαη νη ζπλέξγεηεο κεηαμύ απηώλ ησλ δύν θηινζνθηώλ 

θαη δηαδηθαζηώλ ζρεδηαζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην 

ζύλνιν ησλ αξρώλ Καζνιηθνύ ρεδηαζκνύ σο κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ρεδηαζκνύ κε επίθεληξν ηνλ ρξήζηε, νη 

νπνίεο δπλεηηθά πξνζθέξνπλ κηα βειηησκέλε επθαηξία 

γηα ηε δεκηνπξγία πην πξνζηηώλ, επέιηθησλ θαη έμππλσλ 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. 

 

ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Fields/Accessibility/M473.pdf
ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Fields/Accessibility/M473.pdf
ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Fields/Accessibility/M473.pdf
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ώζηε ηα άηνκα κε πνιιέο αλαπεξίεο, κεξηθέο θνξέο αθόκε θαη ζνβαξέο αλαπεξίεο, λα κπνξνύλ 

λα ηα ρεηξίδνληαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά. ρεδόλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, σζηόζν, νξηζκέλα 

άηνκα δελ κπνξνύλ λα ρεηξηζηνύλ απεπζείαο ηηο ζπζθεπέο θαη απαηηνύλ ηε ρξήζε 

ππνζηεξηθηηθώλ ηερλνινγηώλ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ζπρλά άηνκα πνπ δελ απαηηνύλ βνεζεηηθέο 

ηερλνινγίεο γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζε κηα ζπζθεπή, αιιά πνπ ην βξίζθνπλ πην βνιηθό λα ηηο 

ρξεζηκνπνηνύλ.        

Έηζη, ν ζρεδηαζκόο ελόο πην πξνζηηνύ θαη ρξεζηηθνύ θόζκνπ ζα απαηηήζεη:  

1. ρεδηαζκόο πξντόλησλ έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ άκεζα από άηνκα κε ηόζν 

επξύ θάζκα ηθαλνηήησλ όζν είλαη εκπνξηθά πξαθηηθό. θαη 

2. Δλίζρπζε ηεο κεγαιύηεξεο ζπκβαηόηεηαο κε ηηο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο (γηα όζνπο δελ 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξντόληα απεπζείαο) όπσο είλαη εκπνξηθά πξαθηηθό. 

  

Ο Κ κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί ζε ζπλδπαζκό κε ηηο Βοηθηηικέρ Σεσνολογίερ (ΒT). ΒT είλαη 

νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, ζπζθεπή, εμνπιηζκόο, πξόγξακκα ινγηζκηθνύ ή ζύζηεκα πξντόληνο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αύμεζε, ηε δηαηήξεζε ή ηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ 

ηθαλνηήησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ή ειηθησκέλσλ. Αλ θαη ε θαιύηεξε πεξίπησζε ζα ήηαλ όια ηα 

πξντόληα λα έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε όια ηα άηνκα, κε ή ρσξίο αλαπεξία, λα κπνξνύλ λα ηα 

ρεηξίδνληαη εύθνια θαη απνηειεζκαηηθά, δελ κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε πξντόληα έηζη ώζηε λα 

είλαη πξνζβάζηκα. Μπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε πξντόληα πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από 

άηνκα κε πνιύ επξύ θάζκα αλαπεξηώλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, κπνξνύκε αθόκε θαη λα ην 

θάλνπκε έηζη ώζηε ηα άηνκα κε πνιιέο αλαπεξίεο, κεξηθέο θνξέο αθόκε θαη ζνβαξέο 

αλαπεξίεο, λα κπνξνύλ λα ηα ρεηξίδνληαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά. Οξηζκέλα άηνκα δελ είλαη ζε 

ζέζε λα ρεηξηζηνύλ απεπζείαο ηηο ζπζθεπέο θαη απαηηνύλ ηε ρξήζε ππνζηεξηθηηθώλ 

ηερλνινγηώλ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ζπρλά άηνκα πνπ δελ απαηηνύλ ΒT γηα πξόζβαζε ζε κηα 

ζπζθεπή, αιιά πνπ ην βξίζθνπλ πην βνιηθό λα ηηο ρξεζηκνπνηνύλ.  

  

https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technol

ogy_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements 

  

Μεθοδολογία 

Σν πξνηεηλόκελν πεξηερόκελν δελ πξννξίδεηαη λα είλαη εμαληιεηηθό, αιιά απνηειεί κηα 

ζύληνκε εηζαγσγή ζηα πεξηερόκελα πνπ πξέπεη λα θαιπθζνύλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ελόηεηαο. Έηζη, νη εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα αλαπηύμνπλ ηα ζέκαηα κε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Δλόηεηαο θαη λα πξνζαξκόζνπλ ην πιηθό ώζηε λα ηαηξηάδεη ζην θνηλό 

ηνπο. 

Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα αθνινπζήζεη δηάθνξεο κεζνδνινγίεο γηα λα παξαδώζεη ην 

πεξηερόκελν, όπσο παξνπζίαζε PPT, νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πξνώζεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη πξνζθνξά όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαδεηγκάησλ. 

ην ηέινο πξνηείλνληαη ε αμηνιόγεζε θαη νη πξαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο απνθηεζείζαο γλώζεο. 

  

Αξιολόγηζη 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο γλώζεηο πνπ απνθηήζεθαλ από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ν 

εθπαηδεπηήο ζα κπνξνύζε λα ηνπο δεηήζεη λα βξνπλ παξαδείγκαηα νξηζκέλσλ βαζηθώλ πηπρώλ 

πνπ θαιύπηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ καζήκαηνο. 

Έλα παξάδεηγκα ζα κπνξνύζε λα είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ελόο ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Καζνιηθνύ ρεδηαζκνύ. Απηόο ν ηύπνο αμηνιόγεζεο 

επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα βειηηώζνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα βξνπλ κηα πξαθηηθή 

ζύλδεζε κε ηε ζεσξία πνπ εμεγείηαη κε ηελ ελίζρπζε ησλ ελλνηώλ. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
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ςμβοςλέρ για δαζκάλοςρ, εκπαιδεςηέρ και εκπαιδεςηικούρ 

-         πληζηάηαη λα μεθηλήζεηε ην κάζεκα κε κηα δξαζηεξηόηεηα γηα λα ζπάζεη ν πάγνο γηα λα 

ληώζνπλ όινη άλεηα θαη λα γλσξηζηνύλ ή λα κάζνπλ θάηη πεξηζζόηεξν ν έλαο γηα ηνλ άιινλ 

-         Σα επεμεγεκαηηθά παξαδείγκαηα θαη ην δηαδξαζηηθό πιηθό είλαη πξνηηκόηεξα γηα λα 

πξνζειθύζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα δηαηεξήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ζε πςειά επίπεδα 

θαη λα θάλνπλ ηε ζεσξία πην θαηαλνεηή θαη ζαθέζηεξε. 

-         Δλζαξξύλεηε ηε ζπδήηεζε θαη ηε ζπκκεηνρή γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα δπλακηθό θαη 

δηεγεξηηθό πεξηβάιινλ 

-         Δμεξεπλήζηε ηηο παξερόκελεο αλαθνξέο θαη πεξαηηέξσ αλαγλώζεηο γηα λα εληζρύζεηε ην 

πεξηερόκελν θαη λα εκπλεπζηείηε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ καζεκάησλ  

  

βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ 

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html 

https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-universal-

design 

https://www.washington.edu/doit/web-accessibility-guidelines-administrators 

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-

the-principles-of-universal-design 

https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technol

ogy_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements 

https://www.atia.org/home/at-resources/what-is-at/ 

https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-014.aspx 

https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-

all/#:~:text=IS,persons%20and%20persons%20with%20disabilities . 

https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technologies_

Supporting_Universal_Design_Practice (γηα πεξαηηέξσ αλαγλώζεηο) 

https://www.brainline.org/article/universal-design-and-assistive-technology-workplace (γηα 

πεξαηηέξσ αλαγλώζεηο) 

https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-

transforming-the-institution (γηα πεξαηηέξσ αλαγλώζεηο) 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417902 (γηα πεξαηηέξσ αλαγλώζεηο) 

http://www.photoability.net/ ε γηνξηή ησλ ηνπξηζηηθώλ εκπεηξηώλ θαηάιιειε γηα όινπο (γηα 

πεξαηηέξσ αλάγλσζε 

  

  

  
  

ΔΝΟΣΖΣΑ 6 - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1 

Καζνιηθόο ζρεδηαζκόο θαη ζρεδηαζκόο κε επίθεληξν ηνλ ρξήζηε: πώο; 

ηόρνη ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Να δείμνπκε ηε ζεκαζία ηνπ ζπλδπαζκνύ Καζνιηθνύ ρεδηαζκνύ θαη ρεδηαζκνύ κε επίθεληξν 

ηνλ ρξήζηε γηα λα έρνπκε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δεκηνπξγία πξνζβαζηκόηεηαο θαηά ηελ 

αλάπηπμε ηερλνινγηώλ. 

Πεξηγξαθή ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-universal-design
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-universal-design
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.washington.edu/doit/web-accessibility-guidelines-administrators
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.atia.org/home/at-resources/what-is-at/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-014.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-all/%23:~:text%3DI.S.,persons%2520and%2520persons%2520with%2520disabilities#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-all/%23:~:text%3DI.S.,persons%2520and%2520persons%2520with%2520disabilities#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technologies_Supporting_Universal_Design_Practice
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technologies_Supporting_Universal_Design_Practice
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.brainline.org/article/universal-design-and-assistive-technology-workplace
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-transforming-the-institution
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-transforming-the-institution
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417902
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.photoability.net/
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●     Καζνιηθόο ζρεδηαζκόο θαη ζρεδηαζκόο κε επίθεληξν ηνλ ρξήζηε 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα δηαβάζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηεύζπλζε 

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-

the-principles-of-universal-design#:~:text 

=Universal%20Design%20aims%20to%20design,ζα%20αιιειεπηδξάζεη%20κε 

ην%20each%20άιιν γηα λα έρεη κηα πεξηγξαθή ηνπ ηη είλαη ν Κ θαη πνηεο είλαη νη αξρέο ηνπ, 

θαζώο θαη λα ζπγθεληξώζεη κεξηθέο ζπκβνπιέο γηα ην πώο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηε 

δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ. 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα δεη ηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν https://www.usability.gov/what-and-

why/user-centered-design.html ( ελόηεηεο "What & Why of Usability" θαη "How To & Tools" ) 

κε ηε ζεηξά λα έρεηε κηα γεληθή θαηαλόεζε ηνπ ρεδηαζκνύ κε επίθεληξν ηνλ ρξήζηε θαη 

κηα εμαληιεηηθή ιίζηα κε ζπκβνπιέο γηα ην πώο λα ην εθαξκόζεηε γηα ηε δεκηνπξγία 

πεξηερνκέλνπ.   

ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ην βίληεν ζηνλ αθόινπζν 

ζύλδεζκν https://youtu.be/bVdPNWMGyZY . ην βίληεν παξνπζηάδεηαη ν Michael Allen 

Nesmith, νπηηθόο ζρεδηαζηήο ζην Amazon, νκηιεηήο γηα ηνλ Κ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηε 

ζύγρξνλε ηερλνινγία. Ο ίδηνο ν Nesmith δεκηνύξγεζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο γηα ρξήζε 

κε ην Google Glass, νη νπνίεο κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ θσθώλ ζε 

ηαηλίεο, βίληεν, κνπζηθή θαη ήρνπο: 
−     Movita , πνπ παξέρεη θαιήο πνηόηεηαο ππόηηηινπο. 

−     Intune , πνπ αληρλεύεη ηε κεισδία θαη παξέρεη ζηίρνπο ζε ζηπι θαξαόθε. 

−     Saveface , ην νπνίν κπνξεί λα αλαγλσξίζεη κηα θσλή θαη λα ηελ αληηζηνηρίζεη κε κηα 

θσηνγξαθία ηνπ νκηιεηή. 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ηα βίληεν παξνπζίαζεο απηώλ ησλ εθαξκνγώλ 

πνπ αληηπξνζσπεύνπλ κηα βέιηηζηε πξαθηηθή ζηνλ ζπλδπαζκό Καζνιηθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Υξεζην-θεληξηθνύ ζρεδηαζκνύ, θαζώο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από νπνηνλδήπνηε κπνξεί 

λα ζέιεη (ή λα ρξεηαζηεί) ζηε δηεύζπλζε : https://www.michaelallennesmith.com /work/google . 
  

●     πγθξίλεηε ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζε εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο 

Πξνζβάζηκν εξγαιείν επηθνηλσλίαο: Skype 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ Skype (εάλ δελ έρεη, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη απηή ηε δηαδηθαζία: αλνίμηε έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο θαη 

πιεθηξνινγήζηε Skype Web > θάληε θιηθ ζην Skype Web > επηιέμηε πλνκηιία ηώξα > 

επηιέμηε Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνύ θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο) θαη μεθηλήζηε έκηα βηληενθιήζε 

(επηιέμηε Κιήζεηο από ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο αξρηθήο ζειίδαο > ηνπνζεηήζηε ην δείθηε ηνπ 

πνληηθηνύ πάλσ από κηα επαθή > θάληε θιηθ ζην θνπκπί Κιήζε βίληεν). Μόιηο μεθηλήζεη ε 

βηληενθιήζε, ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα θάλεη θιηθ ζην θνπκπί πεξηζζόηεξα ••• θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, λα επηιέμεη Δλεξγνπνίεζε ππνηίηισλ. 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα βιέπεη ηνπο ππόηηηινπο ζηελ θάησ αξηζηεξή πιεπξά 

ηνπ βίληεν θάζε θνξά πνπ κηιάεη ην άιιν άηνκν. 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνπο δσληαλέο ππόηηηινπο γηα όιεο ηηο θιήζεηο Skype ν εθπαηδεπηήο ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη απηή ηε δηαδηθαζία: επηιέμηε ηελ εηθόλα ηνπ πξνθίι> 

επηιέμηε Ρπζκίζεηο > επηιέμηε Κιήζε > επηιέμηε ππόηηηινπο Κιήζεο > Δκθάληζε ππόηηηισλ γηα 

όιεο ηηο θιήζεηο (Δκθάληζε κόλν ππόηηηισλ γη 'άιινπο ζπκκεηέρνληεο αλ ζέιεηε λα βιέπεηε κόλν 

ππόηηηινπο γηα άιινπο ζπκκεηέρνληεο θαη όρη γηα εζάο). 

  

Ληγόηεξν πξνζηηό εξγαιείν επηθνηλσλίαο: Ενπκ 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ Zoom (εάλ δελ έρεη, ζα πξέπεη λα 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design%23:~:text%3DUniversal%2520Design%2520aims%2520to%2520design,will%2520interact%2520with%2520each%2520other#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design%23:~:text%3DUniversal%2520Design%2520aims%2520to%2520design,will%2520interact%2520with%2520each%2520other#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design%23:~:text%3DUniversal%2520Design%2520aims%2520to%2520design,will%2520interact%2520with%2520each%2520other#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design%23:~:text%3DUniversal%2520Design%2520aims%2520to%2520design,will%2520interact%2520with%2520each%2520other#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design%23:~:text%3DUniversal%2520Design%2520aims%2520to%2520design,will%2520interact%2520with%2520each%2520other#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://youtu.be/bVdPNWMGyZY
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.michaelallennesmith.com/work/google
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.michaelallennesmith.com/work/google
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αθνινπζήζεη απηή ηε δηαδηθαζία: αλνίμηε έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο θαη 

πιεθηξνινγήζηε Ενπκ > επηιέμηε Δίζνδνο > επηιέμηε Δγγξαθή δσξεάλ θαη αθνινπζήζηε ηηο 

νδεγίεο) θαη λα μεθηλήζεη κηα ζύζθεςε (επηιέμηε πζθέςεηο από ην κελνύ ζηελ αξηζηεξή 

πιεπξά ηεο ζειίδαο > επηιέμηε Φηινμελία ζύζθεςεο > θάληε θιηθ ζηνλ ζύλδεζκν πνπ ζα γίλεη 

ιήςε ζηελ θάησ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο > επηιέμηε Δίζνδνο > θάληε θιηθ 

ζηελ Πξόζθιεζε > επηιέμηε Αληηγξαθή δηεύζπλζεο URL θαη ζηείιηε ηε ζε κία από ηηο επαθέο  

κέζσ e-mail). Μόιηο μεθηλήζεη ε ζύζθεςε, ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα θάλεη θιηθ ζην 

θνπκπί Κιεηζηή ιεδάληα θαη ζα ηνπ δνζνύλ ηξεηο επηινγέο: 

1. Ανακζςτε ςε ζναν ςυμμετζχοντα να πλθκτρολογιςει , κάτι που επιτρζπει ςε ζναν από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ να δθμιουργιςει τουσ υπότιτλουσ (τοποκετιςτε το δείκτθ του 
ποντικιοφ πάνω από τον ςυμμετζχοντα που κζλετε να πλθκτρολογιςετε τουσ 
υπότιτλουσ > επιλζξτε Περιςςότερα > επιλζξτε Αντιςτοίχιςθ για να πλθκτρολογιςετε 
υπότιτλουσ ). 

2. Θα πλθκτρολογιςω , το οποίο δίνει τθ δυνατότθτα ςτον εαυτό ςασ να πλθκτρολογιςει 
τουσ υπότιτλουσ. 

3. Αντιγράψτε το διακριτικό API , το οποίο ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςετε 
ζνα εργαλείο τρίτου μζρουσ για τθ δθμιουργία υπότιτλων. 

Έλαο ρξήζηεο ηνπ Zoom πνπ ρξεηάδεηαη ππόηηηινπο πξέπεη λα επαλαιακβάλεη απηήλ ηε 

ιεηηνπξγία θάζε θνξά πνπ μεθηλά κηα ζύζθεςε θαη εθηόο εάλ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν 

γηα ηε δεκηνπξγία ππόηηηισλ, ρξεηάδεηαη άιιν άηνκν γηα ηε δεκηνπξγία ππόηηηισλ. Απηό 

θαζηζηά απηό ην εξγαιείν επηθνηλσλίαο ιηγόηεξν πξνζηηό από ην Skype. 

  

Πξνζβάζηκα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο: YouTube 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα αλνίμεη ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ YouTube (αλνίμηε έλα πξόγξακκα 

πεξηήγεζεο θαη πιεθηξνινγήζηε YouTube > θάληε θιηθ ζην YouTube ) θαη επηιέμηε έλα βίληεν 

γηα παξαθνινύζεζε. Σν βίληεν ζα πξέπεη λα έρεη κηα θσλή πνπ κηιάεη κηα γιώζζα πνπ γλσξίδεη 

ν εθπαηδεπηήο. 

Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα ζηα αγγιηθά: https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg 

Μόιηο μεθηλήζεη ην βίληεν, ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα θάλεη θιηθ ζην θνπκπί Τπόηηηινη ζηελ 

θάησ δεμηά πιεπξά ηνπ βίληεν. Οη ππόηηηινη είλαη γξακκέλνη ζηελ ίδηα πξνθνξηθή γιώζζα ηνπ 

βίληεν από πξνεπηινγή, αιιά κεξηθέο θνξέο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο δηαζέζηκεο γιώζζεο. Γηα 

λα ηνπο αλαδεηήζεη, ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα θάλεη θιηθ ζην θνπκπί Ρπζκίζεηο δίπια 

ζην θνπκπί Τπόηηηινη θαη λα επηιέμεη Τπόηηηινη/CC , όπνπ ζα εκθαληζηνύλ όιεο νη δηαζέζηκεο 

γιώζζεο γηα ηνπο ππόηηηινπο. 

  

Ληγόηεξν πξνζβάζηκα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο: Facebook 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ζην Facebook (αλ δελ έρεη, ζα 

πξέπεη λα αθνινπζήζεη απηή ηε δηαδηθαζία: αλνίμηε έλα πξόγξακκα πεξηήγεζεο θαη 

πιεθηξνινγήζηε Facebook > επηιέμηε Facebook – Δίζνδνο ή Δγγξαθή > επηιέμηε Γεκηνπξγία 

λένπ ινγαξηαζκνύ θαη αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο). 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνπο ππόηηηινπο, ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα θάλεη θιηθ ζην θνπκπί ˅ 

ζηελ επάλσ δεμηά γσλία ηεο αξρηθήο ζειίδαο > επηιέμηε Ρπζκίζεηο θαη απόξξεην > 

επηιέμηε Ρπζκίζεηο > επηιέμηε Βίληεν από ην κελνύ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο > θάληε 

θιηθ ζηελ επηινγή Απελεξγνπνίεζε δίπια ζηελ επηινγή Να εκθαλίδνληαη πάληα ππόηηηινη > 

επηιέμηε Δλεξγνπνίεζε γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνπο ππόηηηινπο γηα βίληεν Facebook, όηαλ είλαη 

δηαζέζηκνη. 

Ο εθπαηδεπηήο ζα παξαηεξήζεη όηη ην Facebook δελ είλαη ηόζν πξνζβάζηκν όζν ην YouTube, 

επεηδή δελ παξέρεη ππόηηηινπο γηα θάζε βίληεν από πξνεπηινγή (νη ππόηηηινη πξέπεη λα 

παξέρνληαη από ηα άηνκα πνπ αλεβάδνπλ βίληεν). 

  

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη ηώξα λα βξεη δύν αθόκε παξαδείγκαηα πξνζβάζηκσλ ςεθηαθώλ 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DS9KoC8fAojg
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εξγαιείσλ γηα ζύγθξηζε, κε ην έλα λα είλαη πην πξνζηηό από ην άιιν. 

  

Πόξνη 

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-

the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to 

%20ζρεδηαζκόο,ζα%20αιιειεπηδξάζεη%20κε%20ν θαζέλαο%20άιιν 
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html 
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY 
https://www.michaelallennesmith.com/work/google 
https://support.skype.com/en/faq/FA34877/how-do-i-turn-live-captions-subtitles-on-during-a-

skype-call 
https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg 
https://www.facebook.com/help/273947702950567/?helpref=hc_global_nav 
  

Μάζεηε πεξηζζόηεξα 

Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα ζθεθηεί λα δηαβάζεη ην βηβιίν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αθόινπζν 

ζύλδεζκν: https://www.oreilly.com/library/view/universal-design-for/9780596155681/ 

Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα βξεη πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηηο 7 αξρέο Κ 

εδώ: https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-

design 

Απηόο ν ζύλδεζκνο παξέρεη 11 ζπκβνπιέο γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ πξνζβάζηκν 

ηζηόηνπν: https://www.shopify.com/partners/blog/universal-design 

Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εμεηάζεη ην ελδερόκελν λα παξαθνινπζήζεη ηα βίληεν πνπ βξίζθνληαη 

ζηε δηεύζπλζε https://www.section508.gov/create/universal-design-video-series , όπνπ 

ππάξρνπλ δεκηνπξγνί πεξηερνκέλνπ, πξνγξακκαηηζηέο, δηαρεηξηζηέο ή επαγγεικαηίεο 

πξνκεζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα έρεη πεξηζζόηεξεο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε πώο λα ελζσκαηώζεη ηνλ 

Κ ζηελ εξγαζία ηνπ. 

  

  
  

ΔΝΟΣΖΣΑ 6 - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2 

Δμέιημε ηεο ηερλνινγίαο αλίρλεπζεο βιέκκαηνο  

ηόρνη ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Να δείμεη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο αλίρλεπζεο βιέκκαηνο γηα άηνκα κε δπζθνιίεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζσκαηηθέο δπζθνιίεο σο θαιό παξάδεηγκα εξγαιείνπ Καζνιηθνύ ρεδηαζκνύ 

θαη ρεδηαζκνύ κε επίθεληξν ηνλ ρξήζηε. 

Πεξηγξαθή ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Έλα πιαίζην E-tran είλαη έλα θύιιν από άθακπην, δηαθαλέο πιαζηηθό πάλσ ζην νπνίν κπνξνύλ 

λα θνιιεζνύλ ζύκβνια, γξάκκαηα ή ιέμεηο ρξεζηκνπνηώληαο, γηα παξάδεηγκα, Velcro. Μεξηθνί 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ θαη επηθνηλσληαθέο θαη ζσκαηηθέο αλαπεξίεο κπνξεί λα δπζθνιεύνληαη λα 

δείμνπλ έλα βηβιίν ή έλα γξάθεκα ή λα ρεηξηζηνύλ θάξηεο επηθνηλσλίαο. Δάλ έρνπλ θαιό 

έιεγρν ζηα κάηηα ηνπο, κπνξεί λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα πιαίζην E-Tran. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design%23:~:text%3DUniversal%2520Design%2520aims%2520to%2520design,will%2520interact%2520with%2520each%2520other#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design%23:~:text%3DUniversal%2520Design%2520aims%2520to%2520design,will%2520interact%2520with%2520each%2520other#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design%23:~:text%3DUniversal%2520Design%2520aims%2520to%2520design,will%2520interact%2520with%2520each%2520other#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://youtu.be/bVdPNWMGyZY
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.michaelallennesmith.com/work/google
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://support.skype.com/en/faq/FA34877/how-do-i-turn-live-captions-subtitles-on-during-a-skype-call
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://support.skype.com/en/faq/FA34877/how-do-i-turn-live-captions-subtitles-on-during-a-skype-call
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DS9KoC8fAojg
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.facebook.com/help/273947702950567/%3Fhelpref%3Dhc_global_nav
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.oreilly.com/library/view/universal-design-for/9780596155681/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-design
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-design
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.shopify.com/partners/blog/universal-design
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.section508.gov/create/universal-design-video-series
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Ο ζπλεξγάηεο επηθνηλσλίαο βιέπεη ηνλ ρξήζηε θαη θξαηά ην γξάθεκα αλάκεζά ηνπο. Ο 

ρξήζηεο θνηηάδεη ην γξάκκα, ην ζύκβνιν ή ηε ιέμε πνπ ζέιεη λα πεη. Αξρηθά έλα ζύκβνιν ή 

ιέμε ζα ηνπνζεηεζεί ζε θάζε γσλία. Καζώο ν ρξήζηεο θαη ν ζπλεξγάηεο επηθνηλσλίαο γίλνληαη 

πην επηδέμηνη, κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ ζύκβνια ζηε κέζε θάζε πιεπξάο. Ζ κέζνδνο κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί ρξεζηκνπνηώληαο ζπζηήκαηα θσδηθνπνίεζεο ρξώκαηνο ή αξηζκώλ, έηζη ώζηε λα 

είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζε πεξηζζόηεξα ζηνηρεία. 

 ( https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/ ). 

 

 

 

 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ην παξαθάησ 

βίληεν https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4 γηα λα έρεη έλα νπηηθό παξάδεηγκα 

επηθνηλσλίαο πιαηζίνπ E-tran. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlfLuqGAxaz4
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Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εμεηάζεη ηελ πξνζνκνίσζε κηαο επηθνηλσλίαο πιαηζίνπ E-tran 

θαηαζθεπάδνληαο έλα πιαίζην E-tran θαη λα πξνζπαζήζεη λα επηθνηλσλήζεη κε έλαλ 

ζπλεξγάηε. Σν πιαίζην E-tran δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη επαγγεικαηηθό: ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθά πιηθά θαη ζρεδηαζκό. ηόρνο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα 

θαηαλνήζεη θαιύηεξα απηό ην είδνο επηθνηλσλίαο δνθηκάδνληαο ην από πξώην ρέξη. 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη απηό ην 

βίληεν https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8 γηα λα έρεη έλα παξάδεηγκα 

εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο αλίρλεπζεο βιέκκαηνο: από ην πιαίζην E-tran ζε έλαλ 

ππνινγηζηή. 

Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εκπλεπζηεί από απηό ην βίληεν ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε ην βιέκκα ησλ καηηώλ https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc 

  

Πόξνη 

https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4 

https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8 

https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-

alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=161614080050 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577

.html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=16161408705000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 

  

Μάζεηε πεξηζζόηεξα 

Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εμεηάζεη ην ελδερόκελν λα παξαθνινπζήζεη απηό ην 

βίληεν https://www.youtube.com/watch?v=P6DZ31Gp3Ks γηα λα ιάβεη έλα επηπιένλ 

παξάδεηγκα ελόο πιαηζίνπ E-tran κε θείκελν 
Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εμεηάζεη ην ελδερόκελν λα παξαθνινπζήζεη απηό ην 

βίληεν https://www.youtube.com/watch?v=X0iyOm1tzV4&t=1s γηα λα πάξεη έλα παξάδεηγκα 

ζε έλα πιαίζην E-tran κε ζύκβνια 
Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εμεηάζεη ην ελδερόκελν πινήγεζεο ζε απηόλ ηνλ 

ηζηόηνπν https://arasaac.org/ γηα λα βξεη εηθνλνγξάκκαηα πξνο ιήςε δσξεάλ (ν ηζηόηνπνο 

δηαζέηεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο γιώζζεο). 
Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εμεηάζεη ην ελδερόκελν λα 

δηαβάζεη https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-

technology θαη https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-

therapies/eye -gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-

parasy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20

more%20independent.&text=The%20way 

%20it%20works%20is,mouse%20ζε%20a%20computer%20screen γηα λα βξεί πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ε ηερλνινγία αλίρλεπζεο βιέκκαηνο.  

  

  
 
 

  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmCeOMoQPn_8
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DK977ciFekUc
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlfLuqGAxaz4
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmCeOMoQPn_8
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DK977ciFekUc
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.google.it/url%3Fsa%3Di%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fstore.lowtechsolutions.org%252Fe-tran-alphabet%252F%26psig%3DAOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ%26ust%3D1616140875021000%26source%3Dimages%26cd%3Dvfe%26ved%3D0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.google.it/url%3Fsa%3Di%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fstore.lowtechsolutions.org%252Fe-tran-alphabet%252F%26psig%3DAOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ%26ust%3D1616140875021000%26source%3Dimages%26cd%3Dvfe%26ved%3D0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.google.it/url%3Fsa%3Di%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.designhub.it%252Fcometa%252F7577.html%26psig%3DAOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ%26ust%3D1616140875021000%26source%3Dimages%26cd%3Dvfe%26ved%3D0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.google.it/url%3Fsa%3Di%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.designhub.it%252Fcometa%252F7577.html%26psig%3DAOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ%26ust%3D1616140875021000%26source%3Dimages%26cd%3Dvfe%26ved%3D0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.google.it/url%3Fsa%3Di%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.designhub.it%252Fcometa%252F7577.html%26psig%3DAOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ%26ust%3D1616140875021000%26source%3Dimages%26cd%3Dvfe%26ved%3D0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DP6DZ31Gp3Ks
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DX0iyOm1tzV4%26t%3D1s
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://arasaac.org/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-technology
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-technology
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/%23:~:text%3DEye%252Dgaze%2520control%2520technology%2520can,disabilities%2520to%2520be%2520more%2520independent.%26text%3DThe%2520way%2520it%2520works%2520is,mouse%2520on%2520a%2520computer%2520screen#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/%23:~:text%3DEye%252Dgaze%2520control%2520technology%2520can,disabilities%2520to%2520be%2520more%2520independent.%26text%3DThe%2520way%2520it%2520works%2520is,mouse%2520on%2520a%2520computer%2520screen#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/%23:~:text%3DEye%252Dgaze%2520control%2520technology%2520can,disabilities%2520to%2520be%2520more%2520independent.%26text%3DThe%2520way%2520it%2520works%2520is,mouse%2520on%2520a%2520computer%2520screen#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/%23:~:text%3DEye%252Dgaze%2520control%2520technology%2520can,disabilities%2520to%2520be%2520more%2520independent.%26text%3DThe%2520way%2520it%2520works%2520is,mouse%2520on%2520a%2520computer%2520screen#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/%23:~:text%3DEye%252Dgaze%2520control%2520technology%2520can,disabilities%2520to%2520be%2520more%2520independent.%26text%3DThe%2520way%2520it%2520works%2520is,mouse%2520on%2520a%2520computer%2520screen#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
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Ενότθτα 7 – Εργαλεία για το ςχεδιαςμό καινοτόμων εμπορικϊν 
υπθρεςιϊν/προϊόντων 

  

ηόσοι ηηρ ενόηηηαρ 

Απηή ε ελόηεηα ζηνρεύεη λα ππνζηεξίμεη εθπαηδεπηηθνύο/εθπαηδεπηέο θαη επαγγεικαηίεο 

ΔΔΚ γηα λα δηδάμνπλ πώο λα ζρεδηάδνπλ θαηλνηόκεο ππεξεζίεο θαη ζρεδηαζκό πξντόλησλ ζε 

πξνζηηέο ππεξεζίεο ηνπξηζκνύ. Γηα λα γίλεη απηό, ζηνρεύεη λα ελεκεξώζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο/εθπαηδεπηέο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ΔΔΚ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ππεξεζηώλ/πξντόλησλ θαη ηηο αξρέο ηνπ ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ηηο θύξηεο 

έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ ςεθηνπνίεζε, ηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό θαη ηνλ αληίθηππό ηνπ 

ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία, ηνλ έμππλν ηνπξηζκό θαη ηηο ςεθηαθέο ιύζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ςεθηνπνηεκέλν ηνπξηζκό. 

ην ηέινο απηήο ηεο ελόηεηαο, νη εθπαηδεπόκελνη ζα είλαη ζε ζέζε: 

●     λα γλσξίδνπλ πνηνο είλαη ν ζρεδηαζκόο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ θαη νη αξρέο ηνπ 

●      λα επεμεγνύλ πώο ν ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο θαη ε ηερλνινγία (Internet of 

Things», ηνπνζεζία-βαζηζκέλεο ππεξεζίεο, ηερλεηή λνεκνζύλε, επαπμεκέλε θαη 

εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα, blockchain  θάλνληαο ρξήζε ςεθηαθώλ εξγαιείσλ γηα ην 

ζρεδηαζκό θαηλνηόκσλ εκπνξηθώλ ππεξεζηώλ/πξντόλησλ ηερλνινγία θαη chatbot) 

κπνξνύλ λα θαηλνηνκήζνπλ ππεξεζίεο/πξντόληα ζηνλ πξνζβάζηκν ηνπξηζκό 

●     λα εληνπίζνπλ θαηάιιειεο ςεθηαθέο ιύζεηο γηα ηε δεκηνπξγία πξνζβάζηκνπ 

δηαδηθηπαθνύ ηνπξηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

●     πδήηεζε γηα έμππλα πξντόληα θαη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

πξνζβάζηκε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία 

●     θξίλνπλ ηηο πην πξόζθαηεο εκπνξηθέο ππεξεζίεο/πξντόληα ζηνλ ηνπξηζκό 4.0 

Πποηεινόμενα πεπιεσόμενα 

ε ζπκκόξθσζε κε ηα παξαπάλσ καζεζηαθά απνηειέζκαηα, πξνηείλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ 

παξαθάησ ζεκαηηθώλ ηνκέσλ ζε απηήλ ηελ ελόηεηα. 

Θέκα 1: ρεδηαζκόο Τπεξεζηώλ θαη Πξντόλησλ ζηνλ Πξνζβάζηκν Σνπξηζκό 

1.1Ση είλαη ην ηνπξηζηηθό πξντόλ θαη ππεξεζία; 

Όπσο νξίδεηαη από ηνλ UNWTO (Παγθόζκηα Οξγάλσζε Σνπξηζκνύ ηνπ ΟΖΔ), 

έλα ηνπξηζηηθό πξντόλ είλαη «έλαο ζπλδπαζκόο απηώλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ, όπσο θπζηθνί, 

πνιηηηζηηθνί θαη αλζξσπνγελείο πόξνη, αμηνζέαηα, εγθαηαζηάζεηο, ππεξεζίεο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο γύξσ από έλα ζπγθεθξηκέλν θέληξν ελδηαθέξνληνο πνπ αληηπξνζσπεύεη ν 

ππξήλαο ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ πξννξηζκνύ θαη δεκηνπξγεί κηα ζπλνιηθή εκπεηξία 

επηζθεπηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθώλ πηπρώλ γηα ηνπο δπλεηηθνύο πειάηεο. 

ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ UNWTO, ν ηνπξηζκόο είλαη γλσζηόο σο θιάδνο έληαζεο 

ππεξεζηώλ πνπ εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα ησλ εκπεηξηώλ ησλ πειαηώλ θαη ηηο αμηνινγήζεηο 

ηνπο. Έηζη, νη πάξνρνη ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα νιηζηηθή θαηαλόεζε 

ησλ πειαηώλ γηα λα ζπλδεκηνπξγήζνπλ κηα νπζηαζηηθή εκπεηξία κε ηνπο επηζθέπηεο κέζσ 

ηνπ Service Design Thinking ελώ ζρεδηάδνπλ θαηλνηόκα ηνπξηζηηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο. 

  

1.2 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Service Design Thinking ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία; 

Καζώο ν ηνπξηζκόο είλαη κηα αλζξσπνθεληξηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζηελ ελζπλαίζζεζε, ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ θαη ηηο κεγάιεο 

εκπεηξίεο, ην Service Design Thinking σο εμειηζζόκελνο ηξόπνο ζθέςεο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηνπο νξγαληζκνύο λα θάλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ρξήζηκεο, απνηειεζκαηηθέο, επηζπκεηέο θαη 

ην πην ζεκαληηθό πξνζβάζηκεο ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. 

Γηα έλαλ εμαηξεηηθό ζρεδηαζκό ππεξεζηώλ, ππάξρνπλ 5 βαζηθέο αξρέο πίζσ από ην Service 

Design Thinking: 
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▪      Με επίθεληξν ηνλ ρξήζηε (Customer-Centric): Οη ππεξεζίεο S δεκηνπξγνύληαη γηα 

πειάηεο. Χο εθ ηνύηνπ, νη πάξνρνη ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα θξαηνύλ ηνπο πειάηεο 

ζην επίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο. 

▪      Co-Creative: Απηή ε αξρή ζπλεπάγεηαη όηη εθηόο από ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο πειάηεο, 

ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη ελδηαθεξόκελνη ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ. 

▪      Αιιεινπρία : Ζ ππεξεζία ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα αθνινπζία 

αιιειέλδεησλ γεγνλόησλ θαη ελεξγεηώλ. 

▪      Απόδεημε: Οη ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη απηέο θαη αμέραζηεο. Δπεθηείλεη ηελ εκπεηξία 

κεηά ηελ ππεξεζία. 

▪      Οιηζηηθή: Όιεο νη δηαδηθαζίεο είλαη αιιειέλδεηεο θαη νιηζηηθέο. Δίλαη ζεκαληηθό λα 

δνύκε ηε κεγαιύηεξε εηθόλα ιακβάλνληαο ππόςε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ππεξεζία. 

  

Θέκα 2: Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο ζηελ Σνπξηζηηθή Βηνκεραλία 

  

Ζ ςεθηνπνίεζε αμηνπνηεί ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη δεδνκέλα γηα λα κεηακνξθώζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εμέιημε θαη ε εθαξκνγή ησλ 

ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ αιιάδνπλ βαζηά ηελ θαηεύζπλζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δσήο, θαζώο θαη κεηαζρεκαηίδνπλ θαη αλαδηακνξθώλνπλ ηνλ ηνπξηζκό νδεγώληαο ζε λέεο 

απαηηήζεηο γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία αιιάδεη απνθιεηζηηθά ηνλ ηξόπν πνπ νη άλζξσπνη ―αγθαιηάδνπλ‖ ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηηο ππεξεζίεο. Πξόζθαηε έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έρεη βξεη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ πηνζέηεζε ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ ζηνλ ηνπξηζκό ζε 

νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Δλώ ην βαζηθό ειεθηξνληθό κάξθεηηλγθ θαη ην ειεθηξνληθό εκπόξην 

πηνζεηήζεθαλ επξέσο, νη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο όπσο ε αλάιπζε δεδνκέλσλ, ην cloud 

computing θαη ε γεσγξαθηθή ζήκαλζε έιαβαλ πεξηνξηζκέλε ρξήζε. 

  

2.1 Φεθηαθέο Σάζεηο ζηνλ Σνπξηζκό 

Δίλαη πξνθαλέο όηη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ βαζηέο επηπηώζεηο ζηνλ ηνπξηζηηθό 

ηνκέα. Απηέο νη εμειίμεηο θπκαίλνληαη από ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο επηρεηξήζεσλ έσο 

ηερλνινγίεο πνπ παξάγνπλ θαηλνηόκα ηνπξηζηηθά πξντόληα, ππεξεζίεο θαη 

εκπεηξίεο. Αθνινπζνύλ νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπξηζηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηα πξντόληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο εκπεηξίεο. 

  

▪      Σν Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ (IoT) κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη έλαλ πινύζην 

ηνπξηζηηθό ηνκέα θαη λα ππνζηεξίμεη ηνλ έμππλν ηνπξηζκό θάλνληαο ηηο πόιεηο πην 

απνηειεζκαηηθέο. 

▪      Ζ Σερλεηή Ννεκνζύλε (AI), ηα chatbot θαη ε ηερλνινγία θσλήο επηηξέπνπλ ζηνπο 

πειάηεο λα πξαγκαηνπνηνύλ αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν, ςεθηαθό check-in, 

πξόζβαζε ζε ςεθηαθέο ππεξεζίεο ζπξσξνύ, θσλεηηθνύο βνεζνύο θαη έμππλα 

δσκάηηα. 

▪      Δπαπμεκέλε πξαγκαηηθόηεηα (AR)/Δηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα (VR). Οη ρξήζεηο ζηνλ 

ηνπξηζκό κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε πιηθνύ κάξθεηηλγθ θαη 

δηαθήκηζεο πνπ βαζίδεηαη ζε έληππε κνξθή, ην gamification θαη ηηο επαπμεκέλεο 

εκπεηξίεο ησλ επηζθεπηώλ ζηνλ πξννξηζκό. 

▪      Σν Blockchain είλαη κηα ηερλνινγία πνπ απνζεθεύεη δεκόζηα όιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

παξάγεη έλα ζπγθεθξηκέλν δίθηπν. 

  

2.2. Έμππλνο Σνπξηζκόο 

Ο έμππλνο ηνπξηζκόο αληηπξνζσπεύεη ηε ζύγθιηζε ησλ ΣΠΔ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ θαη 

ππνδειώλεη ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηνπ ηνπξηζκνύ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Πξνθιήζεηο θαη 

απαηηήζεηο ζε έλαλ ηαρέσο κεηαβαιιόκελν ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμέιημεο ησλ 

ςεθηαθώλ εξγαιείσλ, πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Ίζεο επθαηξίεο θαη πξόζβαζε γηα όινπο 

ηνπο επηζθέπηεο· βηώζηκε αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο πεξηνρήο· θαη ππνζηήξημε ζε δεκηνπξγηθέο 
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βηνκεραλίεο, ηνπηθά ηαιέληα θαη θιεξνλνκηά. Ζ Δπξσπατθή Πξσηεύνπζα Έμππλνπ 

Σνπξηζκνύ, κηα πξσηνβνπιία πνπ αλαγλσξίδεη ηα επηηεύγκαηα ησλ έμππλσλ ηνπξηζηηθώλ 

πξννξηζκώλ ζηελ Δπξώπε, ελζαξξύλεη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο θαη πξαθηηθέο γηα λα 

ζπκβάινπλ ζην κεηαζρεκαηηζκό ησλ πόιεσλ ώζηε λα είλαη πξνζβάζηκεο, βηώζηκεο, 

ςεθηνπνηεκέλεο θαη δεκηνπξγηθέο. 

  

Αθνινπζνύλ νξηζκέλεο από ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηελ θαηεγνξία Πξνζβαζηκόηεηα σο 

παξάδεηγκα ελζσκάησζεο ηνπ 4.0 ζηνλ πξνζβάζηκν ηνπξηζκό: 

  

▪      Φπζηθή πξνζβαζηκόηεηα σο λέν θαλνληθό. Málaga Απηό ζπλεπάγεηαη δξόκνπο κνλήο 

επηθάλεηαο κε πεδνδξόκηα ίδηνπ επηπέδνπ, επξύηεξεο δώλεο πεδώλ θαη ηε ρξήζε 

ρξσκάησλ ζην έδαθνο γηα λα γίλνπλ αθόκε πην εύθνια δηαθξηηέο νξηζκέλεο πεξηνρέο. 
▪      Δθαξκνγή Πξνζβαζηκόηεηαο γηα GotEvents. Γθέηεκπνξγθ: Ζ εθαξκνγή παξέρεη 

επέιηθηα θαζίζκαηα αληί γηα θαζνξηζκέλνπο ρώξνπο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα 

όξαζεο ή αθνήο, εξκελεία πηλαθίδσλ ηνπ ήρνπ ηεο αξέλαο θαη δσληαλή νπηηθή 

εξκελεία. 
  

Θέκα 3: Δξγαιεία θαη πόξνη γηα ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνύ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ 

  

Δάλ δελ δώζνπκε πξνηεξαηόηεηα ζηελ πξνζβαζηκόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ πόξσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ πξνζβάζηκν ηνπξηζκό κέζσ ΣΠΔ, ζεκαίλεη όηη θηλδπλεύνπκε λα 

δηεπξύλνπκε ηηο ππάξρνπζεο αληζόηεηεο θαη ην ςεθηαθό ράζκα γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία. Τπό απηή ηελ έλλνηα, ε επίγλσζε ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ 

πξνηύπσλ ςεθηαθήο πξνζβαζηκόηεηαο, λα θάλεηε θαη λα κελ θάλεηε είλαη επζύλε γηα άηνκα 

πνπ παξάγνπλ ςεθηαθό πεξηερόκελν.  

Σα αθόινπζα εξγαιεία θαη πόξνη είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ παξαγσγή πξνζβάζηκνπ 

πεξηερνκέλνπ γηα πξνζβάζηκν δηαδηθηπαθό ηνπξηζκό θαη ζπληζηώληαη γηα θάζε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία: 

  

▪      Γξακκαηνζεηξέο: Γηα δίθαηε αλαγλσζηκόηεηα γηα άηνκα κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, 

είλαη ζεκαληηθό λα πξνζθέξεηε κηα επηινγή κεγεζώλ γξακκαηνζεηξάο θαη 

γξακκαηνζεηξώλ. Μπνξείηε λα ειέγμεηε ην WebAIM γηα λα ειέγμεηε ηελ 

αλαγλσζηκόηεηα. 
▪      Γνκή πεξηερνκέλνπ ώζηε λα είλαη πξνζβάζηκν θαη δεκηνπξγία πξνζβάζηκνπ 

πεξηερνκέλνπ: Πξσηνβνπιία γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηνλ ηζηό, καζήκαηα 

πξνζβαζηκόηεηαο ζηνλ ηζηό 

▪      Υξώκα: αληίζεζε θαη γξαθηθά: Καηά ηε δεκηνπξγία ηζηόηνπσλ, κπνξεί λα ζέιεηε λα 

ειέγμεηε ην Color Contrast Analyzer θαη ην Color Oracle γηα λα ζαο βνεζήζνπλ ζηελ 

αλαγλσζηκόηεηα ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ γξαθηθώλ, θαζώο θαη λα δώζεηε ζπκβνπιέο 

ζρεδίαζεο. 
▪      Δλαιιαθηηθό θείκελν: Δάλ ζέιεηε λα δεκνζηεύζεηε πξνζβάζηκν ηνπξηζηηθό 

πεξηερόκελν ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο 

νδεγίεο γηα λα θάλεηε ηηο εηθόλεο πξνζβάζηκεο ζην Twitter . 
▪      Γεκηνπξγία πξνζβάζηκσλ βίληεν: Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηνύο ηνπο πόξνπο 

γηα λα πξνζζέζεηε ππόηηηινπο γηα βίληεν Facebook θαη βίληεν YouTube . 
▪      Γεκηνπξγία πξνζβάζηκνπ πεξηερνκέλνπ: Ο ηζηόηνπνο πξνζβαζηκόηεηαο ηεο 

Microsoft παξέρεη ζειίδεο βνήζεηαο θαη ζπκβνπιέο γηα ηε δεκηνπξγία πξνζβάζηκσλ 

εγγξάθσλ ρξεζηκνπνηώληαο ιεηηνπξγίεο πξνζβαζηκόηεηαο. 
  

 Μεθοδολογία 

Οη κειέηεο δείρλνπλ όηη νη εκπινπηηζκέλεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο κπνξνύλ λα επηηξέςνπλ 

πεξηζζόηεξε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ δαζθάισλ/εθπαηδεπηώλ θαη ησλ 
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https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/system/files/2021-04/Compendium_2020_FINAL.pdf%23page%3D27#page=27
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://webaim.org/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://colororacle.org/
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https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://wersm.com/how-to-automatically-generate-captions-on-your-facebook-videos/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ncdae.org/resources/cheatsheets/youtube.php
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https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/
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εθπαηδεπόκελσλ, θαζηζηώληαο ηε κάζεζε κηα πην θπζηθή δηαδηθαζία. Αληί λα εκθαλίδεηαη ην 

πιηθό θαη νη ηδέεο ηνπ καζήκαηνο κε παζεηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, ε 

δηδαζθαιία κπνξεί λα βειηησζεί ζε έλα πην δσληαλό θαη δηαδξαζηηθό πεξηβάιινλ γηα λα 

απμεζεί ε ηθαλνπνίεζε ηόζν από ην καζεζηαθό πεξηβάιινλ όζν θαη κε ην 

ζέκα. Λακβάλνληαο ππόςε ηα ζέκαηα πνπ ζα θαιπθζνύλ ζε απηή ηελ ελόηεηα, κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ νη αθόινπζεο κεζνδνινγίεο: 

    

●     Γξαζηεξηόηεηεο κηθξώλ νκάδσλ: Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα πηνζεηεζεί ζην 

ζρεδηαζκό ππεξεζηώλ δηδαζθαιίαο θαη πξντόλησλ δίλνληαο θάπνηεο θαηαζηάζεηο θαη 

εξγαζίεο ζηνπο καζεηέο. Απηόο ν ηξόπνο ζα βνεζήζεη ζηελ παξνρή πην πξαθηηθώλ 

καζεκάησλ. 

●     Αιιειεπίδξαζε κε νκνηίκνπο: Ζ πξνώζεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ 

καζεηώλ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ (ζπλεξγαζία, θξηηηθή 

ζθέςε, επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαηλνηνκία, θ.ιπ.) πνπ απαηηνύληαη ζηελ ηνπξηζηηθή 

βηνκεραλία. 

●     Μειέηεο πεξίπησζεο: Ζ εηζαγσγή ηεο απζεληηθόηεηαο ζην καζεζηαθό πεξηβάιινλ 

ππνζηεξίδεη όηη ε νπζηαζηηθή κάζεζε ιακβάλεη ρώξα κε ηελ επίδεημε 

εθαξκνδόκελσλ πξαθηηθώλ ζε κηα πεξίπησζε ζρεδηαζκνύ πξαγκαηηθήο ηνπξηζηηθήο 

ππεξεζίαο. Χο εθ ηνύηνπ, είλαη ζεκαληηθό νη εθπαηδεπόκελνη λα εθηίζεληαη ζε 

παξαδείγκαηα από ηελ πξαγκαηηθή δσή, ώζηε λα κπνξνύλ λα θάλνπλ ζπλδέζεηο 

κεηαμύ απηνύ πνπ καζαίλνπλ θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν εθαξκόδεηαη ζηνλ 

πξαγκαηηθό θόζκν. Γηα απηή ηε κέζνδν, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ παξαδείγκαηα 

πξαγκαηηθώλ ζρεδίσλ ππεξεζηώλ θαη ηνπξηζηηθό πεξηερόκελν ζηνλ ηνπξηζκό, θαηά 

πξνηίκεζε πξνζβάζηκν ηνπξηζκό. 

Δκηίμηζη 

Γεδνκέλνπ όηη πξνζπαζνύκε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ ζε απηόλ ηνλ 

ηνκέα, ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα παξαδνζεί κε κε γξακκηθό ηξόπν, επηηξέπνληαο ζηνπο 

καζεηέο λα είλαη επέιηθηνη θαη λα δηακνξθώλνπλ ηε κάζεζή ηνπο. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα 

ηνλ νπνίν, αληί γηα κηα αζξνηζηηθή αμηνιόγεζε, ε δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί κέζσ: 

  

●     Απηνζηνραζκόο: Μπνξεί λα δεηεζεί από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα αληηθαηνπηξίζνπλ 

απηά πνπ καζαίλνπλ θαη βηώλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

κε νξηζκέλεο θαζνδεγνύκελεο εξσηήζεηο σο εμήο: 

-         Πόζα γλσξίδαηε γηα ην ζέκα πξηλ; 

-         Από πνηεο δηαδηθαζίεο πεξάζαηε γηα λα δεκηνπξγήζεηε απηό ην έξγν; 

-         Πώο ληώζεηε γηα απηό ην έξγν; Πνηα κέξε ηνπ ζαο αξέζνπλ ή πνηα δελ ζαο 

αξέζνπλ; Γηαηί; 

-         Πνην ζα ήηαλ ην κόλν πξάγκα πνπ ζέιεηε λα βειηηώζεηε ζε απηή ηε δνπιεηά; 

-         Ση ζα άιιαδεο αλ είρεο ηελ επθαηξία λα μαλαθάλεηο απηό ην θνκκάηη; 

Απηέο νη εξσηήζεηο ζα καο επηηξέςνπλ λα δνύκε ηελ νπηζζνδξνκηθή, εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή ηνπο καηηά ζην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο πνπ παξάγνπλ νη καζεηέο. Οη καζεηέο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα αλαζηνραζηνύλ, λα αλαιύζνπλ θαη λα βειηηώζνπλ ηε δηθή ηνπο κάζεζε 

κέζα από ηα θνκκάηηα ηεο εξγαζίαο πνπ νινθιεξώλνπλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

  

●     Αλάζεζε έξγνπ: Δηζάγνληαο ηελ πξαγκαηηθή δσή ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ή ην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα, ηηο εξγαζίεο κέζσ ηνπ έξγνπ, νη καζεηέο ππνζηεξίδνληαη λα 

γίλνπλ αλεμάξηεηνη εξγαδόκελνη, θάηη πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηνλ 

ηξόπν πνπ εξγάδνληαη κε άιινπο, ηδηαίηεξα κε ζπλνκειίθνπο. 

ςμβοςλέρ για δαζκάλοςρ, εκπαιδεςηέρ και εκπαιδεςηικούρ 

▪      Υξεζηκνπνηήζηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν απζεληηθά παξαδείγκαηα. 
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▪      Κάληε κηα εθηελή έξεπλα ζρεηηθά κε ην πνηεο ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο σο πξόηππν ζηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. 

▪      Δμεηάζηε δηάθνξα παξαδείγκαηα Υαξηώλ Γηαδξνκώλ Πειαηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζην ζρεδηαζκό ππεξεζηώλ. 

▪      Δμνηθεησζείηε κε πξνζβάζηκν πεξηερόκελν 

▪      Καζώο ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ιεηηνπξγεί κε πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα, δειαδή σο 

νκαδηθή εξγαζία, ζα πξέπεη λα δηεπθνιύλεηε πεξηζζόηεξν ηελ αιιειεπίδξαζε καζεηή-

καζεηή. 

βιβλιογπαθικέρ αναθοπέρ 

Ση είλαη ην Service Design; 

Ο Ρόινο ηνπ ρεδηαζκνύ Τπεξεζηώλ ζηνλ Σνπξηζκό 

Υξήζε ηνπ Design Thinking γηα ηε βειηίσζε ηεο ηαμηδησηηθήο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε 

Δξγαιεηνζήθε ζρεδηαζκνύ ππεξεζηώλ 

Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο ζηελ Σαμηδησηηθή Βηνκεραλία 

Οδηθόο ράξηεο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία (TR) 

Πξνεηνηκαζία ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ γηα ην ςεθηαθό κέιινλ 

Οδεγόο γηα ηε δεκηνπξγία πξνζβάζηκνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ 

Δξγαιεηνζήθε Φεθηαθήο Πξνζβαζηκόηεηαο 

Δπξσπατθή Πξσηεύνπζα Έμππλνπ Σνπξηζκνύ 

  

  

ΔΝΟΣΗΣΑ 7 - ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1 

ρεδηαζκόο ππεξεζηώλ κε ιίγα ιόγηα 

ηόσοι ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

ηόρνο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπόκελνη εκπεηξία ζην 

ζρεδηαζκό ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ κέζσ ηνπ Service Design Thinking. Απηό ζα ηνπο 

βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο κνλαδηθό ζρέδην πξνρσξώληαο. 

Πεπιγπαθή ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη εθπαηδεπόκελνη ζα ζρεδηάζνπλ έλαλ ράξηε ηαμηδηνύ πειαηώλ σο 

κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνύ ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ ηνπο. 

Ο ράξηεο ηαμηδηνύ πειαηώλ είλαη κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο εκπεηξίαο ελόο πειάηε κε ηελ 

επσλπκία ζαο. Απηά ηα γξαθηθά ιέλε κηα ηζηνξία γηα ην πώο έλαο πειάηεο θηλείηαη ζε θάζε 

θάζε αιιειεπίδξαζεο θαη βηώλεη θάζε θάζε. Έλαο ράξηεο ηαμηδηνύ πειαηώλ πεξηιακβάλεη κηα 

πξνζσπηθόηεηα (ν πειάηεο ζαο), ζηάδηα ηνπ ηαμηδηνύ (έκπλεπζε, αγνξέο, θξάηεζε, πξηλ από ην 

ηαμίδη, εληόο θαη κεηά ην ηαμίδη θ.ιπ.), ηηο αλάγθεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ πειαηώλ ζηα 

ζηάδηα, ηηο πξνζδνθίεο από ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο γηα θάζε ζηάδην, ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηεο πεξζόλαο (απνγνήηεπζε θαη/ή ζύγρπζε) ζηα ζεκεία επαθήο πνπ πεξλνύλ νη 

πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα βηώζνπλ ηελ ππεξεζία, θαη επθαηξίεο θαη ηνκείο βειηίσζεο ζηελ 

ππεξεζία ηνπ παξόρνπ ηνπξηζκνύ.  

  
Γιάπκεια: 2-3 ώξεο 

Μέγεθορ ομάδαρ: Οκάδεο ζε ηξία 

  

Αξρηθά, μεθηλήζηε εμεγώληαο ηη είλαη νη ράξηεο ηαμηδηνύ πειαηώλ θαη γηαηί ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 

ζρεδηαζκό ππεξεζηώλ. ηε ζπλέρεηα, δώζηε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεηε ηνπο καζεηέο 

λα αξρίζνπλ λα ζρεδηάδνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο ράξηεο ηαμηδηνύ πειαηώλ κε ην θελό πξόηππν ζην 

ηέινο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ή κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε δηαδηθηπαθά πξόηππα 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.ireland-guide.com/article/what-is-service-design-and-why-is-it-important-for-tourism.12053.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://gtarchive.georgiatoday.ge/news/21934/The-Role-of-Service-Design-in-Tourism
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.bizcommunity.com/Article/196/747/200600.html
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.servicedesigntoolkit.org/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://codete.com/blog/digital-transformation-in-travel-industry/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.tursab.org.tr/apps/Files/Content/ad5f3ddb-5a11-410f-9e3c-fe8b2dc4df8b.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f528d444-en/index.html%3FitemId%3D/content/component/f528d444-en
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.esvial.org/wp-content/files/ESVIAL_LibroDigital_ingles_en_2015.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/CBM-Digital-Accessibility-Toolkit.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://smarttourismcapital.eu/
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Οδηγίες 

1. Επιλζξτε μια περιοχι εργαςίασ και τοποκεςία που κζλετε να εςτιάςετε ςτθν 
τουριςτικι επιχείρθςθ. 

2. Δθμιουργιςτε μια περςόνα (ο ιδανικόσ πελάτθσ ςασ ςτον οποίο κα απευκυνκεί θ 
υπθρεςία ςασ). Αναλφςτε τα δθμογραφικά ςτοιχεία τθσ περςόνασ (θλικία, 
οικογενειακι κατάςταςθ, φφλο, τοποκεςία, εκπαίδευςθ κ.λπ.), τον τίτλο εργαςίασ, τισ 
ανάγκεσ και τα όνειρα ςχετικά με τα ταξίδια, τισ απογοθτεφςεισ που μποροφν να 
εμποδίςουν τθν περςόνα να αγοράςει τθν εμπειρία. Για αυτό το μζροσ, μπορείτε να 
δείτε τισ κριτικζσ πελατϊν για το "Trip Advisor" ςτθ γλϊςςα ςασ και να δθμιουργιςετε 
μια περςόνα με βάςθ δεδομζνα ςε πραγματικό χρόνο.    

3. Ρροςδιορίςτε τα ςτάδια του ταξιδιοφ για τθν προςωπικότθτά ςασ, όπωσ ζμπνευςθ, 
αγορζσ, κράτθςθ, πριν από το ταξίδι, εντόσ και μετά το ταξίδι. 

4.  Αναλυτικά κάκε μία από τισ ανάγκεσ και τισ δραςτθριότθτεσ του πελάτθ ςτο ςχετικό 
ςτάδιο του ταξιδιοφ. 

5. Ρροςκζςτε τα ςυναιςκιματα και τισ προςδοκίεσ των πελατϊν ςε κάκε δραςτθριότθτα 
γράφοντασ κάποιεσ ανθςυχίεσ, ερωτιςεισ ι προβλθματικζσ καταςτάςεισ από τθν 
άποψθ του πελάτθ, π.χ. υπάρχουν πάρα πολλζσ επιλογζσ, ζχω τθν καλφτερθ 
προςφορά; Θα πάρω τα χριματά μου πίςω αν ακυρϊςω το ταξίδι μου; 

6. Ωσ τελευταίο βιμα, γράψτε κάποιεσ βελτιϊςεισ ι τακτικζσ που χρειάηεται να παρζχει 
θ εταιρεία ι θ επωνυμία ςασ, π.χ. πιο ενθμερωμζνεσ επιλογζσ, εξατομικευμζνεσ 
προςφορζσ κ.λπ. 

  

Αθνύ όιεο νη νκάδεο νινθιεξώζνπλ ηνπο ράξηεο ηαμηδηνύ πειαηώλ ηνπο, ελζαξξύλεηέ ηηο λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εξγαζία ηνπο θαη δεηήζηε ηνπο λα ζθεθηνύλ ηε δηαδηθαζία 

θαη ηνλ ηειηθό ράξηε. 

  

Γείηε πώρ θαίνεηαι έναρ ολοκληπυμένορ σάπηηρ ηαξιδιού πελαηών: 
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Πόποι 

Πξόγξακκα πεξηήγεζεο ζην Γηαδίθηπν, Πξόηππν ηαμηδηνύ πειαηώλ (βι. Παξάξηεκα 1) 

  

Για να μάθεηε πεπιζζόηεπα 

Υάξηεο ηαμηδηνύ πειαηώλ (TR) 

Υάξηεο ηαμηδηνύ πειαηώλ 2 (TR) 

Βίληεν ράξηε ηαμηδηνύ πειαηώλ (TR) 

Υαξηνγξάθεζε ηαμηδηώλ πειαηώλ ζηνλ ηνπξηζκό (EN) 

  

ΔΝΟΣΗΣΑ 7 - ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2 

Αο ζπκβάινπκε ζηνλ πξνζβάζηκν ηνπξηζκό 

ηόσοι ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

Απηή ε δξαζηεξηόηεηα ζηνρεύεη λα ελεκεξώζεη ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

πξνζβαζηκόηεηαο «wheelmap», κπνξνύλ επίζεο λα ζπλεηζθέξνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ζε ηνπξηζηηθά κέξε. 

Πεπιγπαθή ηηρ Γπαζηηπιόηηηαρ 

Γιάπκεια: Απηή ε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα είλαη κηα εξγαζία έξγνπ, θαζώο νη καζεηέο 

αλακέλεηαη λα βγνπλ έμσ θαη λα εμεξεπλήζνπλ ηε γεηηνληά ηνπο θαη άιια κέξε ζηηο πόιεηο 

ηνπο. Έηζη, κπνξεί λα πάξεη κεξηθέο κέξεο. 

Μέγεθορ Ομάδαρ: Εεύγε 

  
ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, νη καζεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε ηελ πιαηθόξκα Wheelmap.org θαη 

ζα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ηζηόηνπν/εθαξκνγή γηα λα πξνζζέηνπλ θαη λα αμηνινγνύλ 

κέξε γηα λα παξέρνπλ αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ηνπξίζηεο, πξνσζώληαο έηζη ηνλ έμππλν 

ηνπξηζκό θαη ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ πόιεσλ.  

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ethnogram.com/ekitap/Ethogram_MusteriYolculuguHaritasi.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://ajansara.com/musteri-yolculuk-haritasi/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DJZZSeeW17I4
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://tourismeschool.com/blog/customer-journey-mapping-tourism-brands/
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Σν Wheelmap.org είλαη έλαο δηαδηθηπαθόο, παγθόζκηνο ράξηεο γηα ηελ εύξεζε θαη ηε 

ζήκαλζε ζέζεσλ πξνζβάζηκσλ από αλαπεξηθά ακαμίδηα , πνπ αλαπηύρζεθε από ηε 

γεξκαληθή κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε Sozialhelden eV . Δπί ηνπ παξόληνο, ζρεδόλ 600.000 

δεκόζηνη ρώξνη ζε όιν ηνλ θόζκν κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζηνλ ράξηε. Πεξίπνπ 300 λέεο ζέζεηο 

πξνζηίζεληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σν Wheelmap είλαη δηαζέζηκν ζηνλ ηζηόηνπν θαη σο 

εθαξκνγή γηα iOS , Android θαη Windows Phone .           
Σα θαιά λέα είλαη όηη νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα βξεη θαη λα επηζεκάλεη δεκόζηνπο ρώξνπο 

( ζηαζκνύο ιεσθνξείσλ, εζηηαηόξηα, θηλεκαηνγξάθνπο, κνπζεία, ηξάπεδεο, θπβεξλεηηθά 

γξαθεία θ.ιπ.) ζηνλ ράξηε θαη λα ηνπο βαζκνινγήζεη ζύκθσλα κε έλα απιό ζύζηεκα 

θσηηζκνύ θπθινθνξίαο.   

  

 

  Πξάζηλνο 

Πξνζβάζηκν κε 

αλαπεξηθό 

θαξόηζη 

  

  

 

  Πνξηνθάιη 

Πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε 

ζε αλαπεξηθά ακαμίδηα 
  

 

  ην θόθθηλν 

Γελ είλαη πξνζβάζηκν 

ζε αλαπεξηθά ακαμίδηα 

 

  
 

 
   

 

Σα κέξε πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ πξνζβαζηκόηεηα κε αλαπεξηθό ακαμίδην 

επηζεκαίλνληαη κε γθξη ρξώκα. 

  

Οδηγίερ: 

  

1. Μεταβείτε ςτον ιςτότοπο Wheelmap.org ι/και κατεβάςτε τθν εφαρμογι για κινθτά 
ςτο smartphone ςασ. 

2.  Ζπειτα, αναηθτιςτε τθν πόλθ ςασ ςτον χάρτθ για να δείτε ςθμειωμζνα μζρθ. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://news.wheelmap.org/en/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nonprofit_organisation
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nonprofit_organisation
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/IOS
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://news.wheelmap.org/en/
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3. Αφοφ βρείτε τθν πόλθ ςασ, κάντε ηουμ πιο κοντά για να δείτε 
περιςςότερα μζρθ. Θα ζχετε αυτιν τθν άποψθ: 

 
4. Κάντε μεγζκυνςθ όπου κζλετε και πείτε τθν προςβαςιμότθτα με αναπθρικό 

αμαξίδιο των χϊρων ςφμφωνα με τον παραπάνω χρωματικό κωδικό. 
5. Τϊρα, ιρκε θ ϊρα να βγείτε ζξω και να εξερευνιςετε τθν πόλθ. 

Π.ρ. ε Βαζηιηθή Κηλζηέξλα θαίλεηαη ρσξίο ζήκαλζε. Αο δνύκε πώο λα αμηνινγήζεηε 

απηό ην κέξνο.  
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Αθνύ εμεξεπλήζεηε απηό ην κέξνο, κπνξείηε λα αμηνινγήζεηε ηελ πξνζβαζηκόηεηα κε 

αλαπεξηθό ακαμίδην θαη λα πξνζζέζεηε κεξηθέο εηθόλεο γηα λα βνεζήζεηε πεξηζζόηεξν ηνπο 

ηνπξίζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αλαπεξηθό θαξνηζάθη. 

6. Βακμολογιςτε ζνα εςτιατόριο και ζνα καφζ, ζνα εμπορικό κζντρο, ζνα ξενοδοχείο, 
μια τράπεηα, ζνα δθμόςιο ίδρυμα, ζνα ςχολείο ςτον χάρτθ. 

7. Κρατιςτε ςθμειϊςεισ ςχετικά με τθν προςβαςιμότθτα τθσ πόλθσ ςτθν οποία ηείτε 
κατά τθ διάρκεια τθσ εξερεφνθςισ ςασ. 

Πόποι 

Έλαο ππνινγηζηήο ή/θαη έλα έμππλν ηειέθσλν κε θάκεξα, έλα ζεκεησκαηάξην 

Για να μάθεηε πεπιζζόηεπα 

Υάξηεο ηξνρνύ γηα Android 
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ράξηε ηξνρνύ 
Βίληεν ηξνρνύ 
Υάξηεο ηξνρνύ γηα ην IOS 

  
 

 
ΕΝΟΣΗΣΑ 7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ 
Ιςτορικό: 
Ανάγκεσ και προςδοκίεσ: 
  
ΣΑΔΙΑ  
ΣΑΞΙΔΙΟΤ 

Γξαζηεξηόηεηεο 

Πειαηώλ 

          

Πξνζδνθίεο 

πειαηώλ 

          

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dorg.wheelmap.android.online%26hl%3Dtr%26gl%3DUS
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://sozialhelden.de/en/wheelmap-org/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DIK0FBVQB0g0
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://apps.apple.com/us/app/wheelmap/id399239476
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πλαηζζήκαηα 

Πειαηώλ 

  

          

Ηδέεο θαη 

επθαηξίεο γηα 

πάξνρν 

ηνπξηζηηθώλ 

ππεξεζηώλ 

          

 

 
  

Ενότθτα 8 – Ψθφιακι προςβαςιμότθτα και ψθφιακι ικαγζνεια 

  

ηόρνη ηεο ελόηεηαο 

Να απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζην δηαδίθηπν θαη 

ησλ δεμηνηήησλ ςεθηαθήο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε γηα ην ζρεδηαζκό ηεο πξνζβάζηκεο ηνπξηζηηθήο 

παξνρήο 

Πξνηεηλόκελα πεξηερόκελα 

Θέκα 1 – Βαζηθέο αξρέο ηεο ςεθηαθήο πξνζβαζηκόηεηαο 

Ζ πξνζβαζηκόηεηα αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκό ζπζθεπώλ, πξντόλησλ θαη πεξηβαιιόλησλ έηζη 

ώζηε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ή αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ κε 

επηηπρία ηε ζπζθεπή ή ην πξντόλ. 

Αλ θαη ε έλλνηα ηεο ςεθηαθήο πξνζβαζηκόηεηαο αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ςεθηαθά κέζα, 

δελ δηαθέξεη πνιύ από ηε γεληθή ηδέα ηεο πξνζβαζηκόηεηαο. 

Οη απαηηήζεηο γηα πξνζβαζηκόηεηα ζηα ςεθηαθά κέζα είλαη, θπζηθά, πνιύ δηαθνξεηηθέο, 

σζηόζν. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ (αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε): 

●     Αλαγλώζηεο νζόλεο πνπ αλαιύνπλ έλαλ ηζηόηνπν γηα έλαλ ρξήζηε κε πξνβιήκαηα όξαζεο 

●     Σα βίληεν ζε ηζηόηνπνπο έρνπλ ππόηηηινπο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο 

●     Οη εηθόλεο πεξηιακβάλνπλ "ελαιιαθηηθό θείκελν" γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο 

●     Οη ηζηόηνπνη πξέπεη λα είλαη πινεγήζηκνη κε πιεθηξνιόγην γηα ρξήζηεο πνπ ελδέρεηαη λα 

κελ κπνξνύλ λα ρεηξηζηνύλ ην πνληίθη (δειαδή, πινήγεζε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ "Καξηέια" 

ζε έλα πιεθηξνιόγην) 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility 

 

 

 

 

Θ προςβαςιμότθτα είναι απαραίτθτθ για 
προγραμματιςτζσ και οργανιςμοφσ που κζλουν 
να δθμιουργιςουν ιςτότοπουσ και εργαλεία 
ιςτοφ υψθλισ ποιότθτασ και να μθν αποκλείουν 
άτομα από τθ χριςθ των προϊόντων και των 
υπθρεςιϊν τουσ. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility
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Σεσνικέρ πποζβαζιμόηηηαρ 

Ζ πξνζβαζηκόηεηα ζηνλ Ηζηό εμαξηάηαη από πνιιά ζηνηρεία πνπ ζπλεξγάδνληαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερλνινγηώλ Ηζηνύ, ησλ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο Ηζηνύ θαη 

άιισλ "πξαθηόξσλ ρξήζηε", ησλ εξγαιείσλ ζπγγξαθήο θαη ησλ ηζηόηνπσλ. 

Απηά ηα ζπζηαηηθά πεξηιακβάλνπλ: 

●     πεξηερόκελν - νη πιεξνθνξίεο ζε κηα ηζηνζειίδα ή κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

●     θπζηθέο πιεξνθνξίεο όπσο θείκελν, εηθόλεο θαη ήρνη 

●     θσδηθόο ή ζήκαλζε πνπ νξίδεη ηε δνκή, ηελ παξνπζίαζε θ.ιπ. 

●     πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο ηζηνύ, πξνγξάκκαηα αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ θαη άιινη 

"παξάγνληεο ρξήζηε" 

●     ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο - ζπζθεπέο αλάγλσζεο νζόλεο, 

ελαιιαθηηθά πιεθηξνιόγηα, δηαθόπηεο, ινγηζκηθό ζάξσζεο θ.ιπ. 

●     ηηο γλώζεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ηηο πξνζαξκνζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο ησλ ρξεζηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ Ηζηό 

●     πξνγξακκαηηζηέο - ζρεδηαζηέο, θσδηθνπνηεηέο, ζπγγξαθείο θ.ιπ., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκαηηζηώλ κε αλαπεξίεο θαη ησλ ρξεζηώλ πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ πεξηερόκελν 

●     εξγαιεία ζπγγξαθήο - ινγηζκηθό πνπ δεκηνπξγεί ηζηνζειίδεο 

●     εξγαιεία αμηνιόγεζεο - εξγαιεία αμηνιόγεζεο πξνζβαζηκόηεηαο ηζηνύ, επηθπξσηέο 

HTML, επηθπξσηέο CSS θ.ιπ. 

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/ 

  

Θέκα 2 – Οδεγία γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηνλ Ηζηό θαη Οδεγίεο πξνζβαζηκόηεηαο 

πεξηερνκέλνπ Ηζηνύ (WCAG) 

Οδεγία γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηνλ Ηζηό https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-

accessibility 

Ζ Οδεγία γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα ηζηνηόπσλ θαη εθαξκνγώλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, γλσζηή θαη 

σο Οδεγία (ΔΔ) 2016/2102, εγθξίζεθε από ηελ ΔΔ ην 2016. Απηό ηζρύεη κόλν γηα θνξείο ηνπ 

δεκόζηνπ ηνκέα, αιιά ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έπξεπε λα κεηαηξέςνπλ απηή ηε λνκνζεζία ζε 

εζληθή λόκνο έσο ην 2018. ηόρνο ήηαλ λα δηαζθαιηζηεί όηη όινη νη νξγαληζκνί ηνπ δεκόζηνπ 

ηνκέα ήηαλ πξνζβάζηκνη γηα ηα 80 εθαηνκκύξηα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ ΔΔ.          

https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/ 

  

Οη Οδεγίεο Πξνζβαζηκόηεηαο Πεξηερνκέλνπ Ηζηνύ (WCAG) αλαπηύζζνληαη κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο W3C (World Wide Web Consortium) ζε ζπλεξγαζία κε άηνκα θαη νξγαληζκνύο ζε 

όιν ηνλ θόζκν, κε ζηόρν ηελ παξνρή ελόο εληαίνπ θνηλνύ πξνηύπνπ γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα 

πεξηερνκέλνπ Ηζηνύ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ αηόκσλ, ησλ νξγαληζκώλ, θαη 

θπβεξλήζεηο δηεζλώο.   

Σα έγγξαθα WCAG εμεγνύλ πώο λα θάλεηε ην πεξηερόκελν Ηζηνύ πην πξνζηηό ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία. Σν "πεξηερόκελν" Ηζηνύ αλαθέξεηαη γεληθά ζηηο πιεξνθνξίεο κηαο ηζηνζειίδαο ή κηαο 

δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

●     θπζηθέο πιεξνθνξίεο όπσο θείκελν, εηθόλεο θαη ήρνη 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/EU
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/w3c-process/
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●     θσδηθόο ή ζήκαλζε πνπ νξίδεη ηε δνκή, ηελ παξνπζίαζε θ.ιπ. 

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/ 

  

Θέκα 3 – Δλλέα Π ηεο ςεθηαθήο ηζαγέλεηαο 

1. ΚΧΓΗΚΟΗ 

●     πώο λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ αζθαιή θσδηθό πξόζβαζεο; 

2. ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

●     πώο λα πξνζηαηέςεηε πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλαγλώξηζε 

ελόο αηόκνπ, όπσο δηεύζπλζε, email θαη αξηζκόο ηειεθώλνπ; 

3. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

●     κε πνηνλ ζα ην κνηξαζηεηο (πρ ζην Facebook) 

4. ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ 

●     πώο λα απελεξγνπνηήζσ κηα δπλαηόηεηα geotagging; 

●     πώο ιεηηνπξγεί ην ινγηζκηθό αλαγλώξηζεο πξνζώπνπ; 

5. ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

●     πώο λα ζεβαζηνύλ ηα δηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο όζσλ δεκηνπξγνύλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία; 

●     πώο λα δεκηνπξγήζεηε κηα άδεηα γηα ηε δηθή ζαο εξγαζία; 

6. ΑΓΔΗΑ 

●     πώο λα ιάβεηε άδεηα γηα εξγαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη πώο λα ηελ αλαθέξεηε; 

7. ΠΡΟΣΑΗΑ 

●     ηη είλαη νη ηνί, ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό, ην phishing, ην ransomware θαη ε θινπή ηαπηόηεηαο 

θαη πώο ιεηηνπξγνύλ απηά ηα πξάγκαηα; 

8. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΜΟ 

●     ηη είλαη ηα netiquette, ε δηαδηθηπαθή γξακκαηηθή θαη ηα πνιηηηζηηθά ηακπνύ; 

9. ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΜΑΡΚΑ 

●     πώο ζέιεηε λα είζηε θαη πώο ζαο αληηιακβάλνληαη ζην δηαδίθηπν; 

 

 

 

 

https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/ 

  

Θέκα 4 - 10 Βαζηθνί Καλόλεο Γηαδηθηύνπ ή Δζηκνηππία Γηαδηθηύνπ θαη GDPR 

Σν Netiquette, ζπληνκνγξαθία ηεο εζηκνηππίαο δηθηύνπ, αλαθέξεηαη ζε νδεγίεο γηα επγεληθή 

επηθνηλσλία ζην δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ. Όπσο αθξηβώο ε παξαδνζηαθή εζηκνηππία, ε νπνία 

παξέρεη θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, ν ζθνπόο ηεο εζηκνηππίαο είλαη λα 

βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ελόο επράξηζηνπ, άλεηνπ θαη απνηειεζκαηηθνύ 

πεξηβάιινληνο γηα δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία, θαζώο θαη λα απνθύγεη ηελ πίεζε ζην ζύζηεκα θαη 

ηε δεκηνπξγία ζύγθξνπζεο κεηαμύ ρξήζηεο. Σν Netiquette πεξηιακβάλεη 10 βαζηθνύο θαλόλεο 

πνπ παξέρνπλ θαζνδήγεζε γηα θαηάιιειε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ηερληθή απόδνζε ζην 

δηαδίθηπν. 

Για να γίνετε ψθφιακόσ πολίτθσ, 
χρειάηεςτε γνϊςθ και εμπειρία 
για να ενεργείτε υπεφκυνα ςτο 
διαδίκτυο. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/
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Καλόλαο 1: Θπκεζείηε ηνλ Άλζξσπν 

Καλόλαο 2: Σεξείηε ηα ίδηα πξόηππα ζπκπεξηθνξάο ζην δηαδίθηπν πνπ αθνινπζείηε ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή 

Καλόλαο 3: Μάζεηε πνύ βξίζθεζηε ζηνλ θπβεξλνρώξν 

Καλόλαο 4: εβαζηείηε ηνλ ρξόλν θαη ην εύξνο δώλεο ησλ άιισλ 

Καλόλαο 5: Κάληε ηνλ εαπηό ζαο λα δείρλεη όκνξθνο ζην δηαδίθηπν 

Καλόλαο 6: Μνηξαζηείηε γλώζεηο εηδηθώλ 

Καλόλαο 7: Βνεζήζηε λα θξαηήζεηε ηνπο πνιέκνπο θιόγαο ππό έιεγρν 

Καλόλαο 8: εβαζηείηε ηελ ηδησηηθή δσή ησλ άιισλ 

Καλόλαο 9: Μελ θάλεηε θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο ζαο 

Καλόλαο 10: Να είζηε επηεηθήο γηα ηα ιάζε ησλ άιισλ 

  

Ο Γεληθόο Καλνληζκόο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ ( GDPR ) είλαη έλα λνκηθό πιαίζην πνπ 

ζέηεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ 

από άηνκα πνπ δνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) . Αλ θαη ζπληάρζεθε θαη εγθξίζεθε από ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), επηβάιιεη ππνρξεώζεηο ζε νξγαληζκνύο νπνπδήπνηε, εθόζνλ 

ζηνρεύνπλ ή ζπιιέγνπλ δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε άηνκα ζηελ ΔΔ. Ο θαλνληζκόο ηέζεθε ζε 

ηζρύ ζηηο 25 Μαΐνπ 2018.  

Δδώ ε επίζεκε πεγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην GDPR: https://gdpr.eu/ 

  

Μεζνδνινγία 

Σν πξνηεηλόκελν πεξηερόκελν δελ είλαη έλα πιήξεο ζύλνιν εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Οη 

εθπαηδεπηέο ζα πξέπεη λα αλαπηύμνπλ ηα ζέκαηα κε πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο Δλόηεηαο θαη λα πξνζαξκόζνπλ ην πιηθό ώζηε λα ηαηξηάδεη ζην θνηλό ηνπο. 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πιηθνύ, ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα ζπζρεηίζεη ην πεξηερόκελν κε ηνλ 

βαζηθό ηνκέα ηνπ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνύ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

επίζεο ελδεηθηηθώλ παξαδεηγκάησλ ηνπνζεζηώλ θαη πιηθνύ πνπ είλαη ζρεηηθό κε ην ππόβαζξν 

ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα λα γίλεη ε ζεσξία πην θαηαλνεηή θαη ζαθέζηεξε. 

πληζηάηαη λα μεθηλήζεηε ην κάζεκα κε κηα δξαζηεξηόηεηα παγνζξαπζηηθνύ γηα λα ληώζεηε 

όινη άλεηα θαη λα γλσξηζηνύλ ή λα κάζνπλ θάηη πεξηζζόηεξν ν έλαο γηα ηνλ άιινλ. 

ην ηέινο πξνηείλνληαη ε αμηνιόγεζε θαη νη πξαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο απνθηεζείζαο γλώζεο. 

  

Δθηίκεζε 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε απηήο ηεο ελόηεηαο, ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ αληίιεςε 

ηνπ εθπαηδεπόκελνπ γηα έλαλ «πξνζβάζηκν ηζηόηνπν» θαη έλαλ «απξόζηην ηζηόηνπν»: ν 

εθπαηδεπόκελνο θαιείηαη λα δείμεη (ή λα πεξηγξάςεη) έλα παξάδεηγκα πξνζβάζηκνπ ηζηόηνπνπ 

θαη έλα παξάδεηγκα κε πξνζβάζηκνπ ηζηόηνπνπ. (ή ιηγόηεξν πξνζβάζηκνο) ηζηόηνπνο πνπ 

αλαθέξεη ηηο ζθέςεηο ηνπ/ηεο θαη ηα θίλεηξα ησλ επηινγώλ ηνπ/ηεο. 

  

πκβνπιέο γηα δαζθάινπο, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο 

▪      Υξεζηκνπνηήζηε ην βίληεν https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-benefits/ σο 

αμηόπηζηε πεγή γηα λα μεθηλήζεηε ηελ αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ 
▪      «Πνιινί νξγαληζκνί ζπλεηδεηνπνηνύλ ην γεγνλόο όηη ε πηνζέηεζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο 

νδεγεί ζε πνιιαπιά νθέιε – κείσζε λνκηθώλ θηλδύλσλ, ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηεο 

επσλπκίαο, βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ πειαηώλ θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ 

ζπλαδέιθσλ». - Paul Smyth, Δπηθεθαιήο Φεθηαθήο Πξνζβαζηκόηεηαο, Barclays 

▪      Δθηόο από ηελ Οδεγία γηα ηελ Πξνζβαζηκόηεηα ζηνλ Ηζηό θαη ην WCAG, ππάξρνπλ επίζεο 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.investopedia.com/investing/all-you-need-know-about-gdpr-new-data-law/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.investopedia.com/terms/e/europeanunion.asp
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://gdpr.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-benefits/
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νη oδεγίεο πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ εξγαιείνπ ζπγγξαθήο (ATAG) θαη νη oδεγίεο 

πξνζβαζηκόηεηαο παξάγνληα ρξήζηε (UAAG) 

▪      Ο ςεθηαθόο πνιίηεο αλαθέξεηαη ζε έλα άηνκν πνπ έρεη ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο λα 

ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο γηα λα επηθνηλσλεί κε άιινπο, λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσλία θαη λα δεκηνπξγεί θαη λα θαηαλαιώλεη ςεθηαθό πεξηερόκελν. 

▪      Ζ ςεθηαθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε αθνξά ηε ζίγνπξε θαη ζεηηθή δέζκεπζε κε ηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο. 

▪      Σν Netiquette θαη ν GDPR ζρεηίδνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ζηελά. Έλα παξάδεηγκα 

είλαη ην spam: ε απνζηνιή επηθνηλσλίαο ζε κηα κεγάιε νκάδα παξαιεπηώλ ρσξίο ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπο ή ε απνζηνιή πνιιαπιώλ κελπκάησλ ζε έλαλ παξαιήπηε ηαμηλνκείηαη 

σο αλεπηζύκεηε αιιεινγξαθία. Απηό κπνξεί λα βιάςεη ηελ επαγγεικαηηθή εηθόλα θαη ηελ 

αμηνπηζηία κηαο επηρείξεζεο θαη ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε πξόζηηκα βάζεη ηνπ λένπ 

Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (GDPR) 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility 

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/ 

https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/ 

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/ 

https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/ 

https://gdpr.eu/ 

https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/digital-citizenship 

https://accessibility.huit.harvard.edu/techniques (σο πεξαηηέξσ αλαγλώζεηο) 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility (σο πεξαηηέξσ αλαγλώζεηο) 

  
  
  
  

ΔΝΟΣΖΣΑ 8 - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1 

Πξνζβάζηκνο ηζηόηνπνο: αο βνπηήμνπκε 

ηόρνη ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Γηα λα δώζνπκε έλα παξάδεηγκα ηνπ ηη ζεκαίλεη ε πινήγεζε ζε έλαλ πξνζβάζηκν ηζηόηνπν 

Πεξηγξαθή ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

●     Υξήζηεο πιεθηξνινγίνπ: πςειή ρξήζε ηνπ θνπκπηνύ TAB 

Παξάδεηγκα πξνζβάζηκνπ ηζηόηνπνπ (εζηίαζε ζηε ρξήζε ηνπ TAB): 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα αλνίμεη ηνλ ηζηόηνπν https://www.canada.ca/en θαη λα μεθηλήζεη ηε 

δξαζηεξηόηεηα παηώληαο ην θνπκπί TAB γηα πξνζνκνίσζε ρξεζηώλ πιεθηξνινγίνπ. 

Ο εθπαηδεπηήο ζα παξαηεξήζεη όηη ζην επάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ζα εκθαληζηεί ε εηηθέηα 

"Μεηάβαζε ζην θύξην πεξηερόκελν" θαη παηώληαο απηό ην θνπκπί ηέζζεξηο θνξέο κπνξεί λα 

αξρίζεη λα δηαβάδεη ην θείκελν. Θα εκθαληζηεί έλα πιαίζην γύξσ από ηελ πξώηε ιέμε ζηελ 

επάλσ δεμηά πιεπξά ηεο ζειίδαο: "Franҫais". 

πλερίδνληαο λα παηάηε ην θνπκπί TAB, ν εθπαηδεπηήο ζα δεη όηη ην πιαίζην κεηαθηλείηαη ζηα 

άιια θνπκπηά ηεο ζειίδαο από πάλσ πξνο ηα θάησ θαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Γηα λα ηα 

επηιέμεη ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα παηήζεη ην πιήθηξν Enter όηαλ ην πιαίζην βξίζθεηαη γύξσ 

από ηνλ επηζπκεηό ζύλδεζκν. 

Γηα λα πεξηεγεζείηε ζηηο ζειίδεο πνπ αλνίγνπλ από ηα θνπκπηά, ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα 

επαλαιάβεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://gdpr.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/digital-citizenship
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://accessibility.huit.harvard.edu/techniques
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility
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πκπεξαζκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνύ ηνπ ηζηόηνπνπ: 

-        Δζηίαζε πιεθηξνινγίνπ; 

-        Κνπκπί παξάβιεςεο πεξηερνκέλνπ πινήγεζεο (απηό ην θνπκπί γίλεηαη δηαζέζηκν 

κόλν όηαλ νη ρξήζηεο πεξάζνπλ ζηε ζειίδα, επνκέλσο δελ δηαηαξάζζεη ηελ νπηηθή 

ζρεδίαζε γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ πνληηθηνύ). 

-        εηξά θαξηειώλ θσδηθνπνηεκέλε ώζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηε δηάηαμε ηεο 

ζειίδαο. Γειαδή από πάλσ πξνο ηα θάησ θαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Απηό 

βνεζά ηνπο βιέπνληεο ρξήζηεο πιεθηξνινγίνπ λα πεξηθέξνληαη ζηε ζειίδα. 

  

Ληγόηεξν πξνζβάζηκν παξάδεηγκα ηζηόηνπνπ (εζηίαζε ζηε ρξήζε ηνπ TAB): 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα αλνίμεη ηνλ ηζηόηνπν http://www.littlemissturtle.com/ θαη λα 

μεθηλήζεη ηε δξαζηεξηόηεηα παηώληαο ην θνπκπί TAB γηα λα πξνζνκνηώζεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

πιεθηξνινγίνπ. 

Ο εθπαηδεπηήο ζα παξαηεξήζεη όηη δελ εκθαλίδεηαη ε εηηθέηα "Μεηάβαζε ζην θύξην 

πεξηερόκελν" ζηελ νζόλε, αιιά δίλνληαο κεγαιύηεξε πξνζνρή, ζα παξαηεξήζεη όηη ζηελ θάησ 

αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο ζα εκθαληζηεί έλαο θσδηθόο URL ζε γθξη θόλην θαζώο αγγίδνπλ 

ην Κνπκπί TAB γηα κεηαθίλεζε ζην πεξηερόκελν. Ο θώδηθαο URL δείρλεη πνην θνπκπί 

πεξηεγνύληαη κε ην θνπκπί TAB θαη, παξόιν πνπ ε ζεηξά είλαη από πάλσ πξνο ηα θάησ θαη από 

αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, είλαη δύζθνιν λα ηελ αθνινπζήζεηε. 

Γηα λα επηιέμεηε έλα θνπκπί, ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα παηήζεη ην πιήθηξν Enter όηαλ 

εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ν θσδηθόο URL ηνπ επηζπκεηνύ. 

Γηα λα πεξηεγεζείηε ζηηο ζειίδεο πνπ αλνίγνπλ από ηα θνπκπηά, ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα 

επαλαιάβεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. 

  

πκπεξαζκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνύ ηνπ ηζηόηνπνπ: 

-        Υσξίο εζηίαζε ζην πιεθηξνιόγην. 

-        Γελ ππάξρεη θνπκπί παξάβιεςεο πεξηερνκέλνπ πινήγεζεο. 

-        Ζ ζεηξά ησλ θαξηειώλ δελ είλαη θαηαλνεηή (δελ ππάξρεη ζαθήο θαη νπηηθή απόδεημε 

ηεο επηινγήο πεξηερνκέλνπ. Καηά ηελ θαξηέια ζηε ζειίδα ππάξρεη κόλν έλαο θσδηθόο 

URL αλαθνξάο ζηελ θάησ αξηζηεξή πιεπξά ηεο νζόλεο πνπ δείρλεη ην πεξηερόκελν πνπ 

επηιέγεη ν ρξήζηεο). 

  

●     Άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο: δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε 

Παξάδεηγκα πξνζβάζηκνπ ηζηόηνπνπ (εζηίαζε ζηελ αλαινγία αληίζεζεο ηεο θεθαιίδαο): 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα αλνίμεη ηνλ ηζηόηνπν https://www.canada.ca/en θαη λα θνηηάμεη ηελ 

θεθαιίδα. 
Ο εθπαηδεπηήο ζα δεη κηα εηθόλα κεξηθώλ δέληξσλ θάησ από ηελ εηηθέηα "Canada.ca - Ο 

επίζεκνο ηζηόηνπνο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Καλαδά" ζε κπιε θόλην. 

  

πκπεξαζκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο θεθαιίδαο: 

-        σζηή αληίζεζε (νη ιέμεηο ζηελ εηθόλα ηεο επηθεθαιίδαο έρνπλ ζθνύξν θόλην, πνπ ηηο 

θάλεη λα μερσξίδνπλ ζηελ παξαθάησ εηθόλα). 

-        σζηή δηάζηαζε ησλ ραξαθηήξσλ (θάζε ιέμε πνπ γξάθεηαη ζηελ θεθαιίδα έρεη κηα 

ζσζηή δηάζηαζε γηα λα δηαβάδεηαη εύθνια από νπνηνλδήπνηε). 

  

Ληγόηεξν πξνζβάζηκν παξάδεηγκα ηζηόηνπνπ (εζηίαζε ζηελ αλαινγία αληίζεζεο ηεο 

θεθαιίδαο): 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα αλνίμεη ηνλ ηζηόηνπν http://www.littlemissturtle.com/ θαη λα 

θνηηάμεη ηελ θεθαιίδα. 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.littlemissturtle.com/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://www.canada.ca/en
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.littlemissturtle.com/
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Ο εθπαηδεπηήο ζα δεη κηα εηθόλα ελόο ειαθηνύ κε κεξηθά δέληξα θαη λεξό θάησ από ηελ εηηθέηα 

"Σαμηδησηηθέο ζπκβνπιέο γηα ρξήζηεο αλαπεξηθώλ ακαμηδίσλ" θαη κεξηθέο άιιεο ιέμεηο ζηελ 

επάλσ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο, νη νπνίεο είλαη γξακκέλεο κε ιεπθνύο ραξαθηήξεο πνπ 

είλαη δύζθνιν λα δηαθξηζνύλ από ην θσηνγξαθία από θάησ. 

  

πκπεξαζκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο θεθαιίδαο: 

-        Αθαηάιιειε αληίζεζε (νη ιέμεηο ζηελ εηθόλα ηεο επηθεθαιίδαο δελ έρνπλ θόλην, 

γεγνλόο πνπ ηηο θαζηζηά ιηγόηεξν νξαηέο ζηελ παξαθάησ εηθόλα). 

-        Λαλζαζκέλε δηάζηαζε ησλ ραξαθηήξσλ (νη ιέμεηο ζηελ επάλσ δεμηά πιεπξά ηεο 

θεθαιίδαο δελ έρνπλ ζσζηή δηάζηαζε γηα λα δηαβαζηνύλ εύθνια από θαλέλαλ). 

  

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα βξεη έλα παξάδεηγκα γηα θάζε κία από ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

  

Πόξνη 

https://www.canada.ca/en 
http://www.littlemissturtle.com/ 

  

Γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξα 

Γηα πεξαηηέξσ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη βνήζεηα: https://webaim.org/ 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζβαζηκόηεηα 

πιεθηξνινγίνπ: https://www.nngroup.com/articles/keyboard-accessibility/ 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηηή ζρεδίαζε 

ηζηνζειίδσλ: https://www.dbswebsite.com/blog/ada-compliance-starts-with-accessible-

design/#contrast-ratio 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηό ην 

ζέκα: https://www.youtube.com/watch?v=O10GLNhf6_k 
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Γλσξηκία κε ην Screen Reader 

ηόρνη ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Γηα λα δείμεηε πώο κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε πξνζβάζηκεο ζειίδεο ηζηόηνπνπ, εηδηθά γηα 

άηνκα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ πξόγξακκα αλάγλσζεο νζόλεο. 

Πεξηγξαθή ηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα δηαβάζεη ηε δηεύζπλζε 

https://webaim.org/techniques/screenreader/ γηα λα βξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο ελόο πξνγξάκκαηνο αλάγλσζεο νζόλεο, γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ 

ιεηηνπξγηώλ ησλ ζπζθεπώλ πνπ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο. 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ην αθόινπζν 

βίληεν https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU γηα λα έρεη κηα γεληθή θαηαλόεζε 

ησλ πξνθιήζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά ηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ γηα ρξήζηεο 

αλαγλώζηε νζόλεο. 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα αλνίμεη ηνλ αθόινπζν 

ζύλδεζκν https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing θαη λα δηαβάζεη ην θείκελν πνπ ζα 

εκθαληζηεί πξώην, θαζώο θαη λα εμεξεπλήζεη ην κελνύ «πκβνπιέο» ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο 
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ζειίδαο γηα λα ζπιιέγνπλ ρξήζηκεο θαη πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

πξνζβάζηκνπ πεξηερνκέλνπ. 

Ο παξαθάησ ζύλδεζκνο παξέρεη έλαλ ρξήζηκν νδεγό γηα ην πώο λα δεκηνπξγήζεηε κηα 

πξνζβάζηκε ηζηνζειίδα ρξεζηκνπνηώληαο θώδηθα HTML: https://bbc.github.io/accessibility-

news-and-you/guides/screen-reader-ux.html . 

Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα δηαβάζεη ηε δηεύζπλζε 

https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/ γηα λα έρεη 

κεξηθέο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ην πώο λα θάλεηε πξνζβάζηκν πεξηερόκελν ζε κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο θαη ηζηνιόγηα γηα ρξήζηεο αλαγλώζηεο νζόλεο. 

Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εμεηάζεη ην ελδερόκελν ιήςεο ελόο από ηα δσξεάλ πξνγξάκκαηα 

αλάγλσζεο νζόλεο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηεύζπλζε https://usabilitygeek.com/10-free-screen-

reader-blind-visually-impaired-users/ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επαιεζεύζεη ηελ 

πξνζβαζηκόηεηα ελόο εγγξάθνπ, ελόο ηζηόηνπνπ , θαη ηα ινηπά. 

Πόξνη 

https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU 

https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing 

https://webaim.org/techniques/screenreader/ 

https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html 

https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/ 

Γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξα 

Ο εθπαηδεπηήο κπνξεί λα εμεηάζεη ην ελδερόκελν εγγξαθήο ζε απηό ην δσξεάλ δηαδηθηπαθό 

κάζεκα πνπ πξνσζείηαη από ην W3C https://www.w3.org/WAI/fundamentals/foundations-

course/ , θαζώο θαη λα εμεξεπλήζεη ην κελνύ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο ζειίδαο γηα λα ζπιιέμεη 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξνζβάζηκν πεξηερόκελν γηα δηάθνξα άηνκα κε 

αλαπεξίεο. 
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