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InSIDE: Συμπερίληψη Φοιτητών με Αναπηρία στην εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση (Including Students with Impairments in 
Distance Education) αποτελεί έργο Ανάπτυξης Ικανοτήτων στον Τομέα 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης του προγράμματος Erasmus+ και στοχεύει 
στην ανάπτυξη προσβάσιμων και εκπαιδευτικά αποτελεσματικών προ-
γραμμάτων συμπερίληψης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για άτο-
μα με Οπτική, Ακουστική και Κινητική Αναπηρία  

Τα εν λόγω προγράμματα θα σχεδιαστούν στη βάση της χρηστοκεντρικής προ-
σέγγισης και θα δομηθούν ως προς 3 άξονες: α) εκπαιδευτικό υλικό, β) διαδι-
κτυακή πλατφόρμα παροχής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, και γ) εκπαιδευτική 
αποτελεσματικότητα  παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Έντεκα πανεπιστήμια από 
το Μαγκρέμπ –4 από το Μαρόκο, 4 από την Αλγερία και 3 από την Τυνησία– θα 
λάβουν κατάρτιση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (επικεφαλής οργανισμός), 
το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Johannes Kepler Uni-
versity (Αυστρία), και θα εφαρμόσουν στην πράξη προγράμματα εξ Αποστάσε-
ως Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά θα προσφέρουν βασικές ικανότητες επαγ-
γελματικής αποκατάστασης, και θα παρέχουν ευκαιρίες στη δια βίου μάθηση, 
ενίσχυση των δεξιοτήτων, και δυνατότητες αυτοπραγμάτωσης. Απώτερος σκο-
πός είναι να υποδείξουν μια έξυπνη λύση έναντι των φαινομένων περιορισμένης 
προσβασιμότητας και υψηλού ποσοστού διακοπής της φοίτησης στην Ανώτα-
τη Εκπαίδευση για τα άτομα με αναπηρία. 

Αντικειμενικοί στόχοι 
Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή νέων, καινοτόμων, προσβάσιμων προ-
γραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότη-
τας στην Ανώτατη Εκπαίδευση για τα άτομα με Οπτική, Ακουστική ή Κινητι-
κή αναπηρία και την παροχή ευέλικτης μάθησης και εικονικής κινητικότητας. 

Αναμόρφωση της λειτουργίας των Μονάδων Προσβασιμότητας στους εταίρους 
από τις χώρες του Μαγκρέμπ και εξοπλισμός τους με προηγμένα ηλεκτρονι-
κά μέσα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για την υποστήριξη των Φοιτητών με Ανα-
πηρία. 

Εξέλιξη ικανοτήτων και επαγγελματική ανάπτυξη για το ακαδημαϊκό και δι-
οικητικό προσωπικό ως προς τη σχεδίαση προσβάσιμων προγραμμάτων εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευσης και την παροχή νέων υπηρεσιών στις Μονάδες Προ-
σβασιμότητες για Φοιτητές με Αναπηρία. 

Εμπλοκή φοιτητών με Οπτική, Ακουστική ή Κινητική αναπηρία στο χρηστο-
κεντρικό σχεδιασμό ώστε να επιτευχθεί συνδυασμένα η προσβασιμότητα και 
η ευχρηστία, και να ενισχυθούν οι σύνδεσμοι μεταξύ εκπαίδευσης και κοι-
νωνίας. 



Υλοποίηση και Αποτελέσματα 
Ανάλυση της επιστημονικής και τεχνολογικής αιχμής ως προς την προ-
σβασιμότητα στα προγράμματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, τις σχετικές 
διαδικτυακές πλατφόρμες και το εκπαιδευτικό υλικό. 

Ανάπτυξη κατάλληλων μορφών ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τους 
Φοιτητές με Αναπηρία ως προς την προσβασιμότητα, ευχρηστία και εκ-
παιδευτική αποτελεσματικότητα κατόπιν μελέτης των αναγκών των τελικών 
χρηστών. 

Προσαρμογή και παράδοση μιας ανοικτής διαδικτυακής πλατφόρμας εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευσης, η οποία εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των Φοι-
τητών με Αναπηρία. 

Αναμόρφωση της λειτουργίας των ακαδημαϊκών Μονάδων Προσβασιμότητας 
ώστε να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης στους φοιτητές με αναπηρία στους 
εταίρους από τις χώρες του Μαγκρέμπ. 

Κατάρτιση εκπαιδευτών (ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό) στις 
Μονάδες Προσβασιμότητας για να παρέχουν εκπαίδευση στους τελικούς χρή-
στες (ακαδημαϊκό προσωπικό και Φοιτητές με Αναπηρία) ως προς την εφαρ-
μογή προσβάσιμων προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. 

Διάχυση των αποτελεσμάτων και αξιοποίηση των παραδοτέων του έργου 
InSIDE σε διεθνές επίπεδο. 
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Το έργο αυτό (598763-EPP-1-2 18-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP) έχει συγχρηματοδοτηθεί από 
το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα έκδοση εκφράζει τις 
απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν έχει ευθύνη για οποιαδήποτε χρή-
ση μπορεί να γίνει ως προς τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή. 
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