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Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές;
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση προσβάσιμων πληροφοριών αναπτύχθηκαν
μέσω του προγράμματος ΤΠΕ για την προώθηση προσβάσιμων πληροφοριών στο πλαίσιο της
μάθησης (ICT4IAL). Το πρόγραμμα ICT4IAL αποτελεί ένα διεπιστημονικό δίκτυο ευρωπαίων
και διεθνών εταίρων που εκπροσωπούν τις κοινότητες στον τομέα της μάθησης και των ΤΠΕ.
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση προσβάσιμων πληροφοριών αποτελούν
ανοικτό εκπαιδευτικό πόρο (ΑΕΠ) που υποστηρίζει γενικότερα τη δημιουργία προσβάσιμων
πληροφοριών και ειδικότερα τη μάθηση. Στόχο δεν αποτελεί οι παρούσες κατευθυντήριες
γραμμές να συμπεριλάβουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα
ή να καλύψουν κάθε πτυχή του τομέα, αλλά να συνοψίσουν και να κάνουν αναφορά στους
υφιστάμενους σχετικούς πόρους που μπορεί να είναι χρήσιμοι για τους εμπειρογνώμονες
εκτός του κλάδου των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Ο σκοπός της σύνταξης αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι να στηρίξουν το έργο των
επαγγελματιών και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης
για την παροχή προσβάσιμων πληροφοριών σε όλους τους μαθητές που χρειάζονται και θα
επωφεληθούν από την προώθηση της προσβασιμότητας των πληροφοριών. Η διαδικασία για
τη δημιουργία προσβάσιμων πληροφοριών είναι καθολική. Ως εκ τούτου, οι παρούσες
κατευθυντήριες γραμμές υποστηρίζουν όλα τα άτομα ή τους οργανισμούς που επιθυμούν να
δημιουργήσουν πληροφορίες οι οποίες είναι προσβάσιμες σε διαφορετικές μορφές.
Στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών θα βρείτε:
− μια γενική εισαγωγή, περιγραφή των βασικών όρων, της ομάδας-στόχου και του πεδίου
εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών,
− τα βήματα που είναι απαραίτητα για την προώθηση της προσβασιμότητας των
πληροφοριών και των μέσων, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων και των σχετικών
πόρων,
− παραδείγματα των καταλόγων ελέγχου προσβασιμότητας για συγκεκριμένες μορφές και
− αναλυτικό γλωσσάρι που παρέχει τους ορισμούς εργασίας της βασικής ορολογίας.
Οι κατευθυντήριες γραμμές εξετάζουν θέματα που αφορούν την προσβασιμότητα των
πληροφοριών σε διάφορα επίπεδα, από απλές οδηγίες έως επαγγελματικού επιπέδου οδηγίες,
και αναλύουν ορισμένα ζητήματα που αφορούν τους ειδικούς στον τομέα των ΤΠΕ και της
προσβασιμότητας. Υπάρχουν πολλά βήματα τα οποία ένας μέσος χρήστης μπορεί να
πραγματοποιήσει για να επιτύχει έναν ορισμένο βαθμό προσβασιμότητας. Ωστόσο, η
δημιουργία ορισμένων μέσων – όπως ηλεκτρονικά βιβλία και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό
– απαιτούν περισσότερο εξελιγμένες εφαρμογές λογισμικού από αυτές στις οποίος ο μέσος
χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται
στα μέτρα τα οποία κάθε επαγγελματίας μπορεί να λάβει προκειμένου να καταστήσει τις
πληροφορίες που παράγει όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες.
Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες ως αυτόνομο έγγραφο, καθώς και ως
ΑΕΠ που υποστηρίζει την αναζήτηση σε διάφορους τύπους πληροφοριών και μέσων. Ως ΑΕΠ,
οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο στο οποίο
δραστηριοποιούνται, καθώς και να τις σχολιάσουν και συμπληρώσουν.

Σε ποιους απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές;
Το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές είναι οποιοδήποτε
πρόσωπο ή οργανισμός που δημιουργεί, δημοσιεύει, διανέμει ή/και χρησιμοποιεί πληροφορίες
στο πλαίσιο της μάθησης. Παραδείγματα αποτελούν, μεταξύ άλλων, πάροχοι πληροφοριών όπως:
−
−
−
−
−
−

προσωπικό σχολείων
βιβλιοθηκονόμοι
ακαδημαϊκό προσωπικό
εργαζόμενοι στον τομέα της επικοινωνίας
εκδότες
ομάδες υποστήριξης και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ ένας μεμονωμένος συντάκτης ή πάροχος πληροφοριών
μπορεί να αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, η παροχή
προσβάσιμων πληροφοριών, γενικότερα, και στον τομέα της μάθησης, ειδικότερα, μπορεί να
απαιτήσει τη συμμετοχή μιας ευρύτερης ομάδας ενδιαφερόμενων, όπως για παράδειγμα:
− οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στα σχολεία και τα πανεπιστήμια που υποστηρίζουν
προσεγγίσεις προώθησης της προσβασιμότητας και έχουν συμφωνήσει στην υλοποίηση
πολιτικών για την προσβασιμότητα,
− οι επιστήμονες στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας των πληροφοριών
(ΤΠ) που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία προσβάσιμων διαδικτυακών πλατφορμών,
εργαλείων, ιστοσελίδων και αποθετηρίων όπου είναι δυνατή η ανταλλαγή προσβάσιμων
πληροφοριών.
Οι κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται στις δυνατότητες που έχουν οι επαγγελματίες
που δεν διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις να δημιουργήσουν προσβάσιμες πληροφορίες στο
περιβάλλον εργασίας τους.
Συμπληρωματικές συστάσεις είναι διαθέσιμες για οργανισμούς όσον αφορά τους τρόπους
υποστήριξης της προώθησης προσβάσιμων πληροφοριών σε επίπεδο οργανισμού:
− Στις Συστάσεις για την Προώθηση Προσβάσιμων Πληροφοριών στο Πλαίσιο της Δια
Βίου Μάθησης
− Στην έκθεση με τίτλο «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των πληροφοριών του
Οργανισμού σας σε όλους».
Συμμετέχετε στην ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών!
Οι κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι. Μπορείτε να
εγγραφείτε στον δικτυακό τόπο προκειμένου να:
− Υποβάλετε τα σχόλιά σας σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές·
− Μοιραστείτε πρόσθετους πόρους και συστάσεις·
− Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας σχετικά με τη χρήση και προσαρμογή των
κατευθυντήριων γραμμών.
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