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PAMATNOSTĀDNES PIEEJAMAI INFORMĀCIJAI 

www.ict4ial.eu 

Kādas ir Pamatnostādnes? 

Šīs Pamatnostādnes tika izstrādātas, balstoties uz projektu IKT informācijas 
pieejamībai mācību procesā (ICT4IAL), kasbija Eiropas un starptautisko partneru 
daudznozaru tīkls, kas pārstāvēja mācību un IKT kopienas. 

Pamatnostādnes pieejamai informācijai ir atvērts izglītības resurss (AIR), kura 
mērķis ir atbalstīt pieejamas informācijas izveidi vispār un jo īpaši – mācību 
nolūkiem. Pamatnostādnēs nav paredzēts ietvert visu iespējamo informāciju par 
pieejamību vai iekļaut visus šīs jomas aspektus, bet gan apkopot un nodrošināt 
saites uz esošiem, noderīgiem resursiem, kuri var palīdzēt speciālistiem, kas nav 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) speciālisti. 

Šādu Pamatnostādņu izstrādes mērķis ir atbalstīt izglītības jomā strādājošu praktiķu 
un organizāciju darbu, lai nodrošinātu pieejamu informāciju visiem izglītojamiem, 
kam ir nepieciešama un kam noderēs pieejamāka informācija. Pieejamas 
informācijas izveides procedūra ir universāla. Tāpēc šīs Pamatnostādnes atbalsta 
ikvienu personu vai organizāciju, kas vēlas radīt informāciju, kura būs pieejama 
dažādos formātos. 

Pamatnostādnēs jūs atradīsit: 

− vispārīgu ievadu, galveno terminu aprakstu, Pamatnostādņu mērķgrupu un 
darbības jomu; 
− pasākumus, kas jāveic, lai padarītu informāciju un vidi pieejamu, tostarp 
ieteikumus un attiecīgus resursus; 
− noteiktiem formātiem paredzētus pieejamības kontrolsarakstu piemērus; 
− plašu vārdnīcu, kas satur attiecīgo terminu darba definīcijas. 

Pamatnostādnēs ir apskatīti dažādi informācijas pieejamības līmeņi, sākot ar 
vienkāršām un beidzot ar profesionālām instrukcijām, un tās ietver dažus aspektus 
IKT un pieejamības speciālistiem. Vidusmēra IT lietotājs var veikt daudz dažādu 
darbību, lai nodrošinātu noteiktu pieejamības pakāpi. Tomēr, lai izveidotu dažus 
materiālus, piemēram, e-grāmatas un interaktīvus mācību materiālus, ir 
nepieciešama sarežģītāka programmatūra, kura nav pieejama katram vidusmēra 
lietotājam. Šīs Pamatnostādnes norāda, kādas darbības var veikt ikviens praktiķis, 
lai padarītu mācību informāciju, kuru tie ir sagatavojuši, pēc iespējas pieejamāku. 

Šīs Pamatnostādnes ir pieejamas kā atsevišķs dokuments, kā arī AIR veidā, kas 
atbalsta meklēšanu dažādu veidu informācijā un vidē. Pamatnostādnes, kuras ir 
nodrošinātas AIR veidā, lietotāji var brīvi pielāgot savam kontekstam, kā arī 
komentēt un papildināt tās. 

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


Kam ir paredzētas šīs Pamatnostādnes?
	

Paredzētā šo Pamatnostādņu mērķauditorija ir jebkura persona vai organizācija, kas 
rada, publicē, izplata un/vai izmanto informāciju mācību vidē. Tas ietver šādus 
informācijas sniedzējus (ne visi ir ietverti): 

− skolu darbinieki, 
− bibliotekāri, 
− universitāšu darbinieki, 
− atbildīgie par informāciju,
− izdevēji,
− atbalsta grupas un nevalstiskās organizācijas. 

Svarīgi ir atzīmēt to, ka, lai gan viens autors vai informācijas sniedzējs var ierosināt 
daudz pasākumu, lai uzlabotu pieejamību, pieejamas informācijas nodrošināšana
vispār un jo īpaši mācību vajadzībām var prasīt plašākas ieinteresēto pušu grupas 
iesaistīšanos, piemēram: 

− lēmumu pieņēmēji skolās un universitātēs, kuras atbalsta informācijas 
pieejamību un kurām ir saskaņota politika attiecībā uz to;
− datorzinātnieki un informācijas tehnoloģiju (IT) speciālisti, kas atbild par
pieejamu interneta platformu, rīku, vietņu un repozitoriju izveidi, kur var 
koplietot pieejamu informāciju. 

Pamatnostādnēs tiek pievērsta uzmanība tam, kā praktiķiem, kuri nav speciālisti, 
nodrošināt iespējas izveidot savā darba vidē pieejamu informāciju. 

Šajos dokumentos organizācijām ir pieejami papildu ieteikumi par atbalstu
pieejamas informācijas nodrošināšanai organizāciju līmenī: 

− Ieteikumos par Informācijas pieejamības veicināšanu izglītībai mūža garumā
− Ziņojumā Jūsu organizācijas informācijas pieejamības nodrošināšana visiem. 

Piedalieties Pamatnostādņu izstrādē! 

Pamatnostādnes ir izstrādātas kā atvērtais izglītības resurss. Piereģistrējieties 
vietnē, lai: 

− Pamatnostādnēm pievienotu jūsu komentārus;

− dalītos ar papildu resursiem un ieteikumiem;

− dalītos ar savu pieredzi par Pamatnostādņu izmantošanu un pielāgošanu.
	

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 

Šis projekts tika finansēts ar 
Eiropas Savienības atbalstu LV 

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



