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Kaj so Smernice? 

Smernice za dostopne informacije so bile razvite v okviru projekta ICT4IAL, ki je 
multidisciplinarna mreža evropskih in mednarodnih partnerjev, ki predstavljajo tako 
učenje kot skupnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). 

Smernice za dostopne informacije so prosto dostopen učni vir (open educational 
resource, OER) v podporo ustvarjanju dostopnih informacij na splošno in zlasti za 
učenje. Cilj teh Smernic ni, da bi vsebovale vse razpoložljive informacije o 
dostopnosti ali zajele vse vidike tega področja, temveč da bi povzele in povezale 
obstoječe in uporabne vire v pomoč strokovnjakom, ki niso s področja 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). 

Namen razvijanja takšnih Smernic je podpirati delo praktikov in organizacij, 
dejavnih na področju izobraževanja, da bi zagotovili dostopne informacije vsem 
učencem, ki potrebujejo in bodo imeli koristi od dostopnejših informacij. Postopek 
ustvarjanja dostopnih informacij je univerzalen. Zato te Smernice podpirajo vse 
posameznike ali organizacije, ki želijo ustvariti v različnih oblikah dostopne 
informacije. 

V Smernicah boste našli: 

− splošni uvod, opis glavnih izrazov, ciljno skupino in področje uporabe Smernic;
	
− korake, kako narediti informacije in medije dostopne, vključno s priporočili in 

ustreznimi viri;
	
− primere kontrolnih seznamov dostopnosti za določene oblike;
	
− in obsežen glosar, ki podaja delovne definicije ustreznih izrazov.
	

Smernice obravnavajo različne ravni dostopnosti informacij, in sicer od preprostih 
do strokovnih navodil, ter vključujejo nekatere vidike za strokovnjake za IKT in 
dostopnost. Za doseganje določene stopnje dostopnosti lahko povprečni uporabnik 
IT sprejeme številne ukrepe. Vendar ustvarjanje nekaterih gradiv – kot so e-knjige 
in interaktivna učna gradiva – zahteva bolj prefinjeno programsko opremo od tiste, 
do katere ima dostop povprečni uporabnik. Te Smernice se osredotočajo na ukrepe, 
ki jih lahko sprejmejo vsi praktiki za zagotovitev, da so učne informacije, ki jih 
ustvarijo, čim bolj dostopne. 

Te Smernice so na voljo kot samostojni dokument in kot OER, ki podpira iskanje po 
različnih vrstah informacij in medijev. Smernice kot OER so odprte za uporabnike, 
da jih prilagodijo svojemu kontekstu ali da jih komentirajo in k njim prispevajo. 

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


Komu so te Smernice namenjene? 

Občinstvo, ki so mu te Smernice namenjene, je kateri koli posameznik ali 
organizacija, ki ustvarja, objavlja, širi in/ali uporablja informacije v učnem okolju. 
To med drugim vključuje poročevalske enote, kot so: 

− šolsko osebje,
− knjižničarji,
− univerzitetno osebje,
− uradniki za obveščanje,
− založniki, 
− podporne skupine in nevladne organizacije. 

Opozoriti je treba, da čeprav lahko posamezen avtor ali poročevalska enota sproži 
številne ukrepe za izboljšanje dostopnosti, lahko zagotavljanje dostopnih informacij 
na splošno in zlasti za učenje zahteva vključenost širše skupine deležnikov, kot so 
na primer: 

− oblikovalci odločitev v šolah in na univerzah, ki podpirajo dostopne pristope in 
so se dogovorili o politikah dostopnosti;
− računalniški znanstveniki in strokovnjaki s področja informacijske tehnologije 
(IT), ki vzpostavljajo dostopne internetne platforme, orodja, mesta in 
repozitorije, kjer se dostopne informacije lahko delijo. 

Smernice se osredotočajo na možnosti za praktike, ki niso strokovnjaki, da ustvarijo 
dostopne informacije v svojih delovnih okoljih. 

Na voljo so dodatna priporočila za organizacije o tem, kako podpirati zagotavljanje 
dostopnosti informacij na organizacijski ravni: 

− v Priporočilih za spodbujanje dostopnosti informacij za vseživljenjsko učenje, 
− v poročilu Zagotavljanje dostopnosti informacij vaše organizacije za vse. 

Sodelujte pri pripravi Smernic! 

Smernice so bile razvite kot prosto dostopen učni vir. Vabimo vas k registraciji na 
spletni strani, da boste lahko: 

− dodajali svoje pripombe k Smernicam;
− delili dodatne vire in priporočila;
− delili svoje izkušnje z uporabo in prilagoditvijo Smernic. 
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www.eun.org 
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Scientific and Cultural Organization 

www.unesco.org 
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