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X'inhuma l-Linji Gwida?
Il-Linji Gwida għal Informazzjoni Aċċessibbli ġew żviluppati permezz tal-proġett
ICT4IAL, li huwa netwerk multidixxiplinarju tal-imsieħba Ewropej u internazzjonali li
jirrappreżentaw kemm il-komunitajiet tat-tagħlim kif ukoll tat-teknoloġiji
tal-komunikazzjoni u tal-informazzjoni (ICT).
Il-Linji Gwida għal informazzjoni aċċessibbli huma riżorsa edukattiva miftuħa (OER)
biex isostnu l-ħolqien ta' informazzjoni aċċessibbli inġenerali u għat-tagħlim b'mod
partikolari. Dawn il-Linji Gwida ma għandhomx l-għan li jinkludu l-informazzjoni
dwar l-aċċessibbiltà disponibbli kollha jew li jkopru kull aspett tal-qasam, iżda li
jagħmlu sommarju u jorbtu mar-riżorsi eżistenti u utli li jistgħu jkunu ta' għajnuna
għal dawk li mhumiex esperti fit-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni
(ICT).
L-iskop li jiġu żviluppati dawn il-Linji Gwida huwa biex jiġi sostnut ix-xogħol
tal-prattikanti u l-organizzazzjonijiet li jaħdmu fil-qasam tal-edukazzjoni biex
jipprovdu informazzjoni aċċessibbli lill-istudenti kollha li jeħtieġu u li se jibbenefikaw
minn iktar informazzjoni aċċessibbli. Il-proċedura għall-ħolqien ta' informazzjoni
aċċessibbli hija universali. Għalhekk, dawn il-Linji Gwida jgħinu lill-individwi jew
lill-organizzazzjonijiet kollha li jixtiequ li joħolqu informazzjoni li tkun aċċessibli
f'formati differenti.
Fil-Linji Gwida se ssib:
− introduzzjoni ġenerali, deskrizzjoni tat-termini prinċipali, il-grupp fil-mira u
l-kamp ta' applikazzjoni tal-Linji Gwida;
− passi biex l-informazzjoni u l-midja jsiru aċċessibbli, inkluż
rakkomandazzjonijiet u riżorsi rilevanti;
− eżempji ta' listi ta' kontroll tal-aċċessibbiltà għal formati speċifiċi; u
− glossarju estensiv li jagħti definizzjonijiet ta' ħidma tat-termini rilevanti.
Il-Linji Gwida jikkunsidraw livelli differenti ta' aċċessibbiltà tal-informazzjoni, li
jvarjaw minn istruzzjonijiet professjonali u jinkludu xi aspetti għall-esperti tal-ICT u
tal-aċċessibbiltà. Hemm ħafna passi li utent tal-IT medju jista' jieħu biex jikseb
ċertu grad ta' aċċessibbiltà. Madankollu, il-ħolqien ta' xi materjali – bħall-e-books u
materjal tat-tagħlim interattiv – jeħtieġ softwer iktar sofistikat milli jkollu aċċess
għalih l-utent medju. Dawn il-Linji Gwida jiffukaw fuq il-passi li jista' jieħu kull
prattikant biex jagħmel l-informazzjoni tat-tagħlim li jipproduċu kemm jista' jkun
aċċessibbli.
Dawn il-Linji Gwida huma disponibbli bħala dokument awtonomu, kif ukoll OER li
jsostni t-tiftix f'tipi differenti ta' informazzjoni u midja. Il-Linji Gwida bħala OER
huma miftuħin għall-utenti biex jadattaw għall-kuntest tagħhom, kif ukoll biex
jikkummentaw fuqhom u jikkontribwixxu għalihom.

Għal min huma dawn il-Linji Gwida?
L-udjenza maħsuba għal dawn il-Linji Gwida hija kwalunkwe individwu jew organizzazzjoni li
toħloq, tippubblika, tiddistribwixxi u/jew tuża informazzjoni f'ambjent ta' tagħlim. Din
tinkludi, iżda mhix limitata biss għal, fornituri tal-informazzjoni bħal:
−
−
−
−
−
−

Persunal tal-iskola
Librara
Persunal tal-università
Uffiċjali tal-komunikazzjoni
Pubblikaturi
Gruppi ta' għajnuna u organizzazzjonijiet mhux governattivi.

Huwa importanti li wieħed jinnota li, għalkemm awtur individwali jew fornitur
tal-informazzjoni jista' jibda diversi azzjonijiet biex itejjeb l-aċċessibbiltà, l-għoti ta'
informazzjoni aċċessibbli inġenerali u għat-tagħlim b'mod partikolari jista' jkun meħtieġ
l-involviment ta' grupp usa' ta' partijiet interessati, pereżempju:
− Dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-iskejjel u l-universitajiet li jappoġġjaw approċċi
aċċessibbli u li għandhom politiki li jkun sar qbil fuqhom dwar l-aċċessibbiltà;
− Ix-xjenzati tal-kompjuters u l-esperti tat-teknoloġija tal-informatika (IT) responsabbli
mill-istabbiliment ta' pjattaformi aċċessibbli tal-internet, għodod, websajts u repożitorji
fejn tista' tiġi kondiviża informazzjoni aċċessibbli.
Il-Linji Gwida jiffukaw fuq il-possibiltajiet għal prattikanti mhux esperti biex joħolqu
informazzjoni aċċessibbli fl-ambjenti tax-xogħol tagħhom.
Rakkomandazzjonijiet addizzjonali huma disponibbli għall-organizzazzjonijiet dwar kif
jistgħu jappoġġjaw il-provvediment tal-informazzjoni aċċessibbli fil-livell organizzazzjonali:
− Fir-Rakkomandazzjonijiet għall-Provvediment tal-Informazzjoni Aċċessibbli
għat-Tagħlim Tul il-Ħajja
− Fir-rapport Kif tagħmel l-Informazzjoni tal-Organizzazzjoni Tiegħek Aċċessibbli għal
Kulħadd.
Involvi ruħek fl-iżvilupp tal-Linji Gwida!
Il-Linji Gwida ġew żviluppati bħala riżorsa edukattiva miftuħa. Inti mistieden tirreġistra fuq
il-websajt sabiex:
− Iżżid il-kummenti tiegħek mal-Linji Gwida;
− Taqsam riżorsi u rakkomandazzjonijiet addizzjonali;
− Taqsam l-esperjenzi tiegħek fl-użu u l-adattament tal-Linji Gwida.
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