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Aké sú usmernenia?
Usmernenia v oblasti prístupných informácií boli vypracované v rámci projektu
ICT4IAL, čo je multidisciplinárna sieť európskych a medzinárodných partnerov, ktorí
zastupujú komunity pôsobiace v oblasti vzdelávania a informačných a
telekomunikačných technológií (IKT).
Usmernenia v oblasti prístupných informácií sú otvorený vzdelávací zdroj (OVZ) na
podporu vytvárania prístupných informácií vo všeobecnosti a najmä informácií na
účely učenia. Tieto usmernenia nemajú obsahovať všetky dostupné informácie o
prístupnosti ani sa nemajú zaoberať všetkými aspektmi tejto problematiky, ale
obsahujú prehľad jestvujúcich a užitočných zdrojov a odkazy na ne ako pomôcku
pre ľudí, ktorí nie sú odborníkmi na informačné a komunikačné technológie.
Účelom vypracovania týchto usmernení je podporiť prácu pracovníkov z praxe a
organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, aby mohli poskytovať prístupné
informácie všetkým žiakom, ktorí potrebujú prístupnejšie informácie a pre ktorých
budú prínosom. Postup vytvárania prístupných informácií je univerzálny. Tieto
usmernenia preto podporujú všetkých jednotlivcov alebo organizácie, ktoré chcú
vytvárať prístupné informácie v rôznych formátoch.
V usmerneniach nájdete:
− všeobecný úvod, opis hlavných pojmov, cieľovej skupiny a zamerania týchto
usmernení,
− opatrenia na sprístupnenie informácií a médií vrátane odporúčaní a príslušných
zdrojov,
− príklady kontrolných zoznamov prístupnosti pre špecifické formáty a
− rozsiahly slovník s pracovnými definíciami príslušných pojmov.
Usmernenia sa zaoberajú rôznymi úrovňami prístupnosti informácií od
jednoduchých pokynov až po odborné pokyny a obsahujú určité aspekty aj pre
odborníkov v oblasti IKT a prístupnosti. Priemerný používateľ IT môže urobiť mnoho
krokov na dosiahnutie určitej úrovne prístupnosti. Vytváranie niektorých materiálov
– napríklad e-kníh a interaktívnych učebných materiálov – si však vyžaduje
zložitejší softvér, ku ktorému priemerný používateľ nemusí mať prístup. Usmernenia
sa zameriavajú na kroky, ktoré každý pracovník z praxe môže urobiť s cieľom čo
najviac zvýšiť prístupnosť učebných informácií, ktoré vytvára.
Tieto usmernenia sú dostupné ako samostatný dokument i ako OVZ, ktorý
podporuje vyhľadávanie naprieč rôznymi druhmi informácií a médií. Usmernenia vo
forme OVZ si používatelia môžu prispôsobiť svojej situácii, pridávať k nim
pripomienky a prispievať do nich.

Pre koho sú tieto usmernenia určené?
Cieľovou skupinou týchto usmernení sú všetci jednotlivci alebo organizácie, ktoré
vytvárajú, uverejňujú, šíria a/alebo používajú informácie vo vzdelávacom prostredí.
To okrem iného zahŕňa poskytovateľov informácií, ako sú:
−
−
−
−
−
−

pracovníci škôl,
knihovníci,
pracovníci vysokých škôl,
úradníci pre komunikáciu,
vydavatelia,
podporné skupiny a mimovládne organizácie.

Dôležité je poznamenať, že hoci jednotlivý autor alebo poskytovateľ informácií môže
iniciovať mnohé opatrenia na zlepšenie prístupnosti, poskytovanie prístupných
informácií vo všeobecnosti a najmä na účely vzdelávania môže vyžadovať zapojenie
širšej skupiny zainteresovaných strán, napríklad:
− činiteľov s rozhodovacími právomocami v školách a na vysokých školách, ktorí
podporujú prístupné metódy a uplatňujú politiky v oblasti prístupnosti,
− počítačových vedcov a odborníkov na informačné technológie (IT)
zodpovedných za tvorbu prístupných internetových platforiem, nástrojov,
webových stránok a archívov, prostredníctvom ktorých si možno vymieňať
prístupné informácie.
Tieto usmernenia sa zameriavajú na možnosti pracovníkov z praxe, ktorí nie sú
odborníkmi v oblasti IKT, vytvárať prístupné informácie v ich pracovnom prostredí.
Ďalšie odporúčania o tom, ako podporiť prístup k informáciám sú organizáciám
dostupné na organizačnej úrovni:
− V rámci odporúčaní podpory prístupu k informáciám pri celoživotnom
vzdelávaní
− V správe Sprístupnenie informácií vašej organizácie všetkým.
Zapojte sa do vytvárania usmernení!
Usmernenia boli vytvorené ako otvorený vzdelávací zdroj. Zaregistrujte sa na
webových stránkach, aby ste mohli:
− Pridávať komentáre k usmerneniam,
− podeliť sa o ďalšie zdroje a odporúčania,
− podeliť sa o vaše skúsenosti pri používaní a prijímaní usmernení.
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