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WYTYCZNE DLA DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI 

www.ict4ial.eu 

Jakie są Wytyczne? 

Wytyczne opracowano w ramach projektu Technologie informacyjno-komunikacyjne 
(TIK) w zapewnianiu dostępności informacji w procesie uczenia się (ICT4IAL). 
Projekt ICT4IAL to wielodyscyplinarna sieć partnerów europejskich i
międzynarodowych reprezentujących zarówno społeczności w sektorze edukacji jak 
i TIK. 

Wytyczne dla dostępności informacji to otwarty zasób edukacyjny (OZE), którego 
zadaniem jest wspieranie tworzenia dostępnych informacji w ogóle, a w 
szczególności informacji wspierających uczenie się. Celem niniejszych Wytycznych 
nie było zawarcie wszystkich dostępnych informacji na temat dostępności ani 
omówienie wszystkich aspektów tego pojęcia, ale podsumowanie i zawarcie 
odniesień do istniejących i użytecznych zasobów mogących pomóc osobom, które 
nie są ekspertami w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 

Niniejsze Wytyczne opracowano w celu wspierania pracy praktyków i organizacji 
działających w dziedzinie edukacji w zapewnianiu dostępnych informacji wszystkim 
osobom uczącym się, które takich informacji potrzebują i z nich skorzystają. 
Procedura tworzenia dostępnych informacji jest uniwersalna. Dlatego też niniejsze 
Wytyczne stanowią pomoc dla wszystkich osób indywidualnych oraz organizacji, 
które pragną tworzyć informacje dostępne w różnych formatach. 

Wytyczne zawierają: 

− ogólne wprowadzenie, opis głównych terminów, grupy docelowej oraz zakres 
Wytycznych;
− kroki, jakie należy podjąć w celu uczynienia informacji i materiałów

multimedialnych dostępnymi, w tym zalecenia oraz ważne zasoby;

− przykłady list kontrolnych dostępności dotyczących określonych formatów oraz

− obszerny słowniczek zawierający bieżące definicje istotnych terminów.
	

W niniejszych Wytycznych uwzględniono kilka różnych poziomów dostępności 
informacji – od łatwych instrukcji po instrukcje przeznaczone dla profesjonalistów – 
jak również zawarto kilka porad dla ekspertów zajmujących się określonymi 
aspektami TIK i dostępnością. Przeciętny użytkownik technologii informatycznych 
może podjąć kilka działań w celu osiągnięcia pewnego stopnia dostępności
materiałów. Jednakże tworzenie niektórych materiałów, takich jak e-booki oraz 
interaktywne materiały e-learningowe, wymaga bardziej zaawansowanego 
oprogramowania niż to, do którego przeciętny użytkownik może mieć dostęp. 
Niniejsze Wytyczne koncentrują się na działaniach, które może podjąć każdy, aby 
tworzone przez niego informacje edukacyjne były możliwie najbardziej dostępne. 

Niniejsze Wytyczne są dostępne w postaci oddzielnego dokumentu oraz jako OZE 
wspierający wyszukiwanie różnych rodzajów informacji i multimediów. Wytyczne w 
postaci OZE są otwarte dla użytkowników, którzy mogą go modyfikować, zgłaszać 
swoje uwagi i zapewniać swój wkład. 

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


Dla kogo przeznaczone są niniejsze Wytyczne?
	

Dedykowanymi odbiorcami niniejszych Wytycznych są wszystkie osoby 
indywidualne lub organizacje, które tworzą, publikują, rozpowszechniają i/lub 
wykorzystują informacje w środowisku nauczania. Są to m.in. dostawcy informacji 
tacy jak: 

− pracownicy szkoły,

− bibliotekarze,

− pracownicy uczelni,

− specjaliści ds. komunikacji,

− wydawcy,

− grupy wsparcia i organizacje pozarządowe.
	

Twórca lub dostawca informacji może podjąć wiele działań w celu poprawy 
dostępności, zapewniając dostępne informacje w ogóle oraz informacje do nauki, 
jednakże może być konieczne zaangażowanie szerszej grupy interesariuszy, np.: 

− osób podejmujących decyzje w szkołach i na uczelniach wyższych, które 
wspierają zapewnianie dostępu i uzgodniły politykę dotyczącą dostępności;
− inżynierów i informatyków odpowiadających za ustanawianie dostępnych 
platform internetowych, narzędzi, stron i przechowalni, w których dostępne 
informacje mogą być udostępniane. 

Wytyczne koncentrują się na możliwościach praktyków, niespecjalistów w zakresie 
tworzenia dostępnych informacji w ich własnych środowiskach pracy. 

Dla organizacji dostępne są dodatkowe zalecenia dotyczące sposobu wspierania 
procesu zapewniania dostępnych informacji na poziomie organizacyjnym: 

− W Zaleceniach projektu Zapewnienie dostępności informacji ułatwiającej
uczenie się przez całe życie
− W raporcie Zapewnianie dostępności informacji w organizacji dla wszystkich. 

Zaangażuj się w opracowywanie Wytycznych! 

Wytyczne zostały opracowane jako otwarty zasób edukacyjny. Zapraszamy do 
rejestracji na stronie internetowej, aby: 

− Dodać swoje opinie na temat Wytycznych;

− Udostępniać dodatkowe zasoby i zalecenia;

− Podzielić się swoim doświadczeniem stosowania i przyswajania Wytycznych.
	

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 

Ten projekt został 
zrealizowany przy wsparciu 
finansowym Unii Europejskiej PL 

https://www.european-agency.org/agency-projects/i-access/recommendations
http://www.ict4ial.eu/download-making-your-organisations-information-accessible-for-all
www.daisy.org
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