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Δουλεύοντας με τον Ήχο - Οδηγός Καλών Πρακτικών 

 

Ο ήχος μπορεί να προσθέσει πολλά σε ένα ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ήχος μπορεί να προσθέσει, να συνδέσει ή να ενισχύσει το 

νόημα του κειμένου και των εικόνων και να προσθέσει πλούτο, 

ατμόσφαιρα και μια επιπλέον αισθητήρια διάσταση.  

Για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον ήχο αποτελεσματικά, 

εξετάστε τα διάφορα είδη ήχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 

τον λόγο που θα προσθέτατε αυτό το είδος του ήχου … 

Είδη ήχου και λόγοι που θα τους χρησιμοποιήσετε 

 

1. Διαβάστε το κείμενο μεγαλόφωνα - Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τον ήχο για να κάνετε το κείμενο και 

τις φωτογραφίες πιο ευανάγνωστες απλά ηχογραφώντας 

τον εαυτό σας να  διαβάζει το κείμενό δυνατά. Στη 

συνέχεια μπορείτε να επισυνάψετε το ηχητικό αρχείο 

στην ίδια σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο ένας χρήστης 

που δεν μπορεί να διαβάσει ίσως να είναι σε θέση να 

κατανοήσει το μήνυμα ακούγοντάς το.. 

 

Αυτή είναι η αρχή της ‘ενίσχυσης’ - καθώς προσθέτετε στοιχεία πολυμέσων στη 

σελίδα του wiki σας, ενισχύετε / επαναλαμβάνετε το μήνυμα, προσθέτοντάς του κάθε 

φορά περισσότερη σαφήνεια. 

 

2. Προσθέστε νόημα μέσω προφορικού λόγου - Σκεφτείτε πως 

ο προφορικός λόγος μπορεί να μεταφέρει επιπλέον 

συναίσθημα και να προσθέσει μια άλλη διάσταση. Ο τόνος της 

φωνής σας μπορεί να είναι χαρούμενος ή δακρυσμένος! Αυτό 

προσθέτει επιπλέον νόημα στο ίδιο μήνυμα. Ένα κείμενο δεν 

φανερώνει αν ο συγγραφέας είναι άνδρας ή γυναίκα, αν έχει 

θετική ή σαρκαστική στάση κ.λπ. Ενώ χρησιμοποιώντας 

προσεκτικά την ηχογράφηση μπορείτε να εμπλουτίσετε το 

νόημα προσθέτοντας επιπλέον διαστάσεις.  

 

3. Προσθέστε νόημα με προφορικό λόγο και ήχους - Μην 

περιορίζεστε στην απλή αφήγηση του κειμένου σας ... αν και ο 

συνδυασμός εικόνας και κειμένου θα μπορούσε να μεταφέρει το 

νόημα αρκετά πλήρες και προσβάσιμο,  υπάρχουν ακόμη 

περισσότερα που θα μπορούν να μεταδοθούν. Για παράδειγμα, 

μπορείτε να προσθέστε μια εικόνα με ένα κομμάτι κέικ και να γράψετε 

αγάπη από κάτω, αλλά αν προσθέσετε τον ήχο «μμμμ!» ενισχύετε το 

νόημα και προσθέτετε χιούμορ και μια προσωπική νότα στο μήνυμα.!'  
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4. Χρησιμοποιείστε ηχητικά εφέ - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηχητικά εφέ για να 

εμπλουτίσετε την ατμόσφαιρα, αλλά και να επικοινωνήσετε το μήνυμά σας με μη-

λεκτικό τρόπο. Ορισμένοι ήχοι μπορεί να έχουν μια 

ιδιαίτερη σημασία για ένα άτομο με βαριά αναπηρία ή 

πολλαπλές αναπηρίες, ή για ένα άτομο που η μητρική 

του γλώσσα δεν είναι ίδια με εκείνη που 

χρησιμοποιείται στο γραπτό κείμενο..  

 

Για παράδειγμα, αν έχουμε την εικόνα ενός τρένου, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε 

το κείμενο ‘Αγαπώ τα τρένα’, καθώς και τον ήχο του τρένου που φεύγει από το 

σταθμό για να αποδώσουμε την αισθητήρια εμπειρία των ταξιδιών με τρένο.  

 

 

5. Χρησιμοποιείστε μουσική - Μια χρήση του ήχου που είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική για την πολυμεσική συνηγορία είναι η μουσική. Η 

μουσική μπορεί να ξυπνήσει συναισθήματα, καθώς και να ενισχύσει το 

μήνυμά σας μέσα από τους στίχους..  

 

Πολλοί άνθρωποι είναι παθιασμένοι με τη μουσική τους, και το ίδιο 

ισχύει για τα άτομα με νοητική υστέρηση. Όλοι έχουμε τα 

αγαπημένα μας κομμάτια και τις προσωπικές μας προτιμήσεις και η μουσική θα 

μπορούσε να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να εξατομικεύσει κάποιος τα 

πολυμέσα του και να προσθέσει επιπλέον διαστάσεις σε αυτό που επικοινωνείται. 

 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η μουσική συνδέεται με πνευματικά 

δικαιώματα και αν σκοπεύετε το πορτοφόλιο / η σελίδα της Πολυμεσικής σας 

Συνηγορίας να είναι διαθέσιμη στο κοινό, τότε θα πρέπει να εξετάσετε τους κανόνες 

για να μην παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Βέβαια αυτό δεν θα 

ισχύει για κάποιον που χρησιμοποιεί μουσική σε μια συνάντηση, καθώς αυτό είναι 

ένα ιδιωτικό πλαίσιο! 

 


