
 

 
 הכנת מצגות וסרטונים נגישים אקדמיה נגישה:

 

 שלום מרצים יקרים,

כחלק מהמאמץ לקדם את נגישות השירות במכללה, אנחנו נדרשים להכין חומרי עזר בקורסים כך שיהיו 

 נגישים לכל הסטודנטים, כולל סרטונים ומצגות.

(, חשוב שנאפשר לכל סטודנט ללמוד את UDLלפי עקרונות נגישות השירות ועיצוב האוניברסלי ללמידה )

 מקטינה חסמים ללמידה.תוכני הקורס ולהשיג את המטרות בדרך ש

מכיוון שבכל קורס יכולים ללמוד סטודנטים עם מוגבלויות כרוניות או זמניות )כגון תוצאות תאונה, מחלה, 

יהיה טוב שנכין מראש את כל החומרים החזותיים והקוליים כך שיהיו נגישים לכולם, גם אם לא ידוע   וכו'(,

ס. כמובן שזה חובה בקורס שתלמיד עם מוגבלות מראש על סטודנט עם מוגבלות כלשהי שרשום לקור

 לומד בו.

 הצעות נגישות בעבור קורסים שמשלבים סרטונים

 .הקפדה על שימוש בסרטונים חיצוניים באיכות טובה, עם כתוביות 

 .הכנת סרטונים עצמיים )כגון הסרטת הרצאה לקורס מקוון( עם כתוביות 

  שימוש במגוון דרכים ללימוד התכנים במקביל או במקום הסרטונים. בדרך זו יוכל להצליח בלמידה

 בקורס מי שנמנע ממנו מסיבה כלשהי ללמוד מסרטון.

  ,פתחנו לשונית "אקדמיה נגישה" באתר המרצים. בהמשך נעלה לשם הסברים נוספים, הנחיות

 לקבל מכם חומרים וכלים שיש לכם.קישורים לאתרים שימושיים וכו'. נשמח 

  ,[.050-7948769מי שמבקש תמיכה בהכנת כתוביות, לפנות למרכז יח"ס ]ד"ר זהבה ביגמן 

 הנחיות כלליות

 בין בשיעור בפועל ובין באתר לצפייה אישית מלווה בכתוביות על כל סרטון שמוקרן בקורס להיות ,

 של הסטודנטים.

 .יש להקפיד על קצב דיבור איטי וטון דיבור ברור 

 .יש להקפיד על תצוגה חזותית ברורה, עם ניגודיות צבעים ברורה 

 )במצגות יש להשתמש בפונט גדול ופשוט )עדיף כתב מעוגל, כמו אריאל או קליברי 

  עזרו בתוכנת הקראה של חומרים יש סטודנטים שיי –יש להקפיד על פורמט נגיש של המצגות

 .PDF-פוינט שהומר ל אבל לא פאווריכולות לקרוא מצגת בפאוור פוינט,  כתובים. תוכנות הקראה

  יש ללוות כל מיצג חזותי עם הסבר קולי )לדוגמה, תיאור קולי של תמונה מוקרנת(. –הנגשת תיאור 

 בסעיף של קישורים שימושיים תמצאו הסברים להכנת כתוביות.

 הסטודנטים מודים לכם על הבנת חשיבות הנגישות,

 זהבה ויפעת

 דבס"


