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DIGITAL EXCLUSION 
OF DISABLED 

PEOPLE ONLINE

Let’s make everyone’s 
live easier!
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	Blindness 

	Hearing loss			

	Moving problems

	Mental illness


-
-
-
-

	Audio descriptions, web 
voice guide

Captions, live sign 
language videos

	Intuitional keyboard use

	Simple web design, no 

pop-ups and intense 
contrast


-



-	

-
-

abilities
What kind of 
dis  are there?

accessible
How to make internet 

?



Luke McGrath is the creator of 
WCAG 2.0, which is a three-leveled 
guide helping to create 
user-friendly websites, considering 
disabled people. It is commonly 
used by web creators and 
designers.
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Πηγή:      
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ΨΥΦΙΑΚΟΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ας κάνουμε την ζωή 
όλων πιο εύκολη!



-	Tύφλωση

-	Kώφωση

-	Κινητικά προβλήματα

-	Ψυχική ασθένεια


-	Περιγραφές ήχου , φωνή για 
καθοδήγηση

-	Υπότιτλοι , ζωντανά βίντεο 
με την νοηματική γλώσσα

-	Διαίσθηση της χρήσης του 
πληκτρολογίου

-	Απλά ψηφιακά σχέδια , όχι 
απότομες εμφανίσεις και 
έντονες εικόνες






Τι είδους αναπηρίες 
υπάρχουν?

Πώς να κάνεις το ίντερνετ 
προσβάσιμο;



Ο Luke McGrath είναι ο δημιουργός 
του WCAG 2.0 ,  ένας οδηγός με τρία 
επίπεδα που βοηθάει στην 
δημιουργία φιλικών προς τους 
χρήστες ιστοσελίδες , έχοντας υπόψη 
τους, τους ανθρώπους με αναπηρία . 
Είναι κοινά χρησιμοποιημένο από 
ανθρώπους που δημιουργούν 
ιστοσελίδες και σχεδιαστές.

 WCAG?Ποιος εφεύρεσαι το
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CYFROWE 
WYKLUCZENIE OSÓB 

Z 
NIEPEŁNOSPRAWNO-

ŚCIAMI W 
INTERNECIE

Uczyńmy życie 
każdego łatwiejszym!
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-	Brak zdolności widzenia

-	Utrata słuchu

-	Problemy z poruszaniem się

-	Choroba psychiczna



- Opisy audio, przewodnik 
po stronie  
- Napisy, jzyk migowy

- Intuicyjne dzialanie 
klawiatury

- Prosty w



sprawności
Jakie są rodzaje 
niepełno ?

dostępnym
Jak uczynić internet 
bardziej ?
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WCAG 2.0, which is a three-leveled 
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used by web creators and 
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