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Melyek az iránymutatások? 

Az iránymutatások az információhoz való hozzáféréshez a tanulás során az ICT4IAL projekt 
keretében kerültek kidolgozásra. Az ICT4IAL projekt európai és nemzetközi partnerekből 
álló multidiszciplináris hálózat, mely a tanuló és az információs és kommunikációs 
technológiáktól (IKT) közösségeket egyaránt képviseli. 

Az iránymutatások a hozzáférhető információért egy nyitott oktatási segédanyag, mely 
támogatja az információk általánosságban és különösképpen az oktatás részére történő 
hozzáférhetővé tételét. Ezen iránymutatásoknak nem célja, hogy a hozzáférhetőséggel 
kapcsolatosan elérhető valamennyi információt feltüntessék, vagy e terület minden 
szempontját lefedjék, hanem arra törekszenek, hogy összefoglalják és kapcsolatot 
teremtsenek olyan hasznos források felé, melyek segédanyagként szolgálhatnak az IKT 
eltérő területeken dolgozó szakemberei számára. 

Az iránymutatások kidolgozásának célja az oktatás területén tevékenykedő gyakorlati 
szakemberek és szervezetek munkájának támogatása, hogy valamennyi azt igénylő tanuló 
számára hozzáférhetővé, illetve hozzáférhetőbbé tegyék az információkat. A hozzáférhető 
információ létrehozására irányuló folyamat egyetemes. Éppen ezért ezek az iránymutatások 
útmutatóként szolgának mindazon személyek vagy szervezetek számára, akik különböző 
formátumban elérhető, hozzáférhető információkat kívánnak létrehozni. 

Az iránymutatások a következőket foglalják magukban: 

− általános bevezető, a főbb kifejezések, a célcsoport és az iránymutatások alkalmazási 
körének ismertetése; 
− az információ és a tömegtájékoztatási eszközök hozzáférhetővé tételének lépései, 
beleértve az ajánlásokat és a megfelelő forrásokat is; 
− példák hozzáférhetőségi ellenőrzőlista formátumokra; és 
− egy átfogó szójegyzék, mely tartalmazza a lényeges kifejezések meghatározását 

Az iránymutatások az információ hozzáférhetőségének különböző szintjeit azonosítják, 
kezdve a könnyű útmutatásoktól a szakmai szintű útmutatásokig, továbbá az IKT és a 
hozzáférhetőség terén tapasztalattal rendelkező szakemberek számára is tartalmaznak 
iránymutatásokat. Egy átlagos IT felhasználó számos lépést tehet egy bizonyos 
hozzáférhetőségi szint elérése céljából. Mindazonáltal, bizonyos tartalmak – mint például 
e-könyvek és interaktív tananyagok – létrehozása sokkal kifinomultabb szoftverek 
igénybevételét teszi szükségessé, mint amelyekhez egy átlagos felhasználónak hozzáférése 
lehet. Ezek az iránymutatások azokra a lépésekre összpontosítanak, melyeket a gyakorlati 
szakemberek tehetnek a tananyagnak a lehető leghozzáférhetőbbé tétele érdekében. 

Ezek az iránymutatások önálló dokumentumként vagy nyitott oktatási segédanyagként 
egyaránt elérhetőek, ez utóbbi pedig lehetővé teszi a különböző információk és médiák 
közötti információkeresést. A nyitott oktatási segédanyagként működő iránymutatásokat a 
felhasználók szabadon igazíthatják saját környezetükhöz, továbbá megjegyzéseket 
fűzhetnek hozzá, és akár ki is egészíthetik őket. 

http://www.ict4ial.eu
http://www.ict4ial.eu/guidelines-accessible-information


Kinek szólnak ezek az iránymutatások? 

Az iránymutatások célközönségéhez tartozik bármely személy vagy szervezet, mely egy 
adott oktatási környezetben információt hoz létre, tesz közzé, terjeszt és/vagy használ. A 
teljesség igénye nélkül ide sorolhatók az olyan információszolgáltatók, mint: 

− iskolai dolgozók
− könyvtárosok
− egyetemi dolgozók
− kommunikációs tisztviselők 
− kiadók 
− segítségnyújtó csoportok és civil szervezetek. 

Fontos megjegyezni, hogy habár egy egyéni szerző vagy információszolgáltató számos 
lépést kezdeményezhet a hozzáférhetőség javítására, az általános tájékoztatás és különösen 
az oktatást szolgáló, hozzáférhető információszolgáltatás egy tágabb érdekcsoport 
bevonását teheti szükségessé, például: 

− olyan iskolai és egyetemi döntéshozók, akik támogatják a hozzáférhető 
megközelítésmódokat, és akik rendelkeznek a hozzáférhetőséggel kapcsolatos elfogadott 
politikákkal;
− a hozzáférhető információ megosztását lehetővé tevő, hozzáférhető internetes
felületek, eszközök, oldalak és adattárak kialakításáért felelős informatikusok és 
számítástechnikai (IT) szakemberek. 

Ezen iránymutatások azokra a lehetőségekre összpontosítanak, amelyek az e területen 
szakértelemmel nem rendelkező gyakorlati szakemberek rendelkezésére állnak, hogy 
munkájukból kifolyólag hozzáférhető információkat tudjanak létrehozni. 

További ajánlások állnak a szervezetek rendelkezésére arra vonatkozóan, hogyan 
támogathatják szervezeti szinten a hozzáférhető információ biztosítását: 

− A Hozzáférhető információ nyújtása az egész életen át tartó tanulás számára kiadvány 
ajánlásaiban,
− és Az önök szervezete információi mindenki számára hozzáférhetővé tétele 
jelentésben. 

Vegyenek részt önök is az iránymutatások kidolgozásában! 

A kidolgozott iránymutatások nyitott oktatási segédanyagokként szolgálnak. Kérjük, 
regisztráljanak a honlapon, hogy: 

− hozzászóljanak az iránymutatásokhoz;
	
− további erőforrásokat és ajánlásokat osszanak meg;
	
− megosszák az iránymutatások használatával és alkalmazásával kapcsolatban szerzett 

tapasztalataikat. 

DAISY Consortium 
www.daisy.org 

 
     

EUROPEAN AGENCY 
for Spec ia l Needs and Inc lus ive Education 

European Agency for Special 
Needs and Inclusive Education 
www.european-agency.org 

International Association 
of Universities 

www.iau-aiu.net 

European Schoolnet 
www.eun.org 

 

United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization 

www.unesco.org 

Global Initiative for 
Inclusive ICTs 

www.g3ict.com 

Az Európai Unió támogatást 
nyújtott ennek a projektnek 
a költségeihez HU 

www.daisy.org
http://www.european-agency.org
http://www.iau-aiu.net
www.eun.org
www.unesco.org
www.g3ict.com
https://www.european-agency.org/agency-projects/i-access/recommendations
http://www.ict4ial.eu/download-making-your-organisations-information-accessible-for-all

