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PĀRSKATS
Modernās informāciju tehnoloģijas piedāvā dažādus veidus,
kā uzlabot studentu mācību pieredzi visos līmeņos. Sākot no
iepriekš izstrādātu prezentāciju lietošanas standarta lekcijās līdz
sarežģīta audiovizuālā satura izmantošanai tiešsaistes mācību
programmās, informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību
procesā var palīdzēt sasniegt ievērojami labākus rezultātus,
nekā tradicionālās pasniegšanas metodes, kas nebalstās uz
tehnoloģijām.
E-mācības ir ļoti daudzsološs līdzeklis mācību procesa
uzlabošanai, taču, lai nodrošinātu maksimālās priekšrocības
visiem studentiem, šos resursus ir būtiski izstrādāt, domājot par
invaliditātes pārvaldību.

Pieejamu digitālo mācību resursu izstrādē mēs iesakām vadīties
pēc šādiem principiem:
- izprast studentu pieejamības vajadzības;
- ievērot praksi, lai likvidētu pieejamības šķēršļus;
- pievienot funkcijas, lai veicinātu palīgtehnoloģiju
izmantošanu;
- izvēlēties studentiem atbilstošu saturu.
Šajā rokasgrāmatā mēs iepazīstinām ar praksi un tehnikām,
kas atbilst šai stratēģijai. Šo tehniku grafiskais kopsavilkums
ir iekļauts pielikumā. To ir paredzēts izdrukāt kā plakātu un
izmantot vietās, kur tiek izstrādāti e-mācību materiāli, lai varētu
ātri ieskatīties un atsaukt atmiņā šos principus.

Šis projekts (no. 2016-1-FR01-KA203-024269) tika finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

PRAKSES
PRAKSE. AUDITORIJAS VAJADZĪBU IZPRAŠANA

Kopsavilkums. Pirms tīmekļa vietnes izstrādes uzsākšanas
pārliecinieties, ka jūs izprotat savas auditorijas patiesās vajadzības.
Mērķi:
- Saprast, kurus labākās prakses piemērus attiecīgajā vietnē piemērot
- Izvēlēties vietnei atbilstošu struktūru
- Noteikt vietnes kritiskos panākumu kritērijus
Izveidot noderīgu tīmekļa vietni ar vispārējām funkcijām, kas nodrošinātu
maksimālu pieejamību lietotājiem ar dažādām invaliditātēm, ir gandrīz
neiespējami. Sensorie traucējumi un kognitīvie traucējumi rada pavisam
atšķirīgus šķēršļus, kā arī, lai palīdzētu šādiem lietotājiem izmantot
tiešsaistes līdzekļus, ir nepieciešamas ļoti atšķirīgas metodes. Tā kā
specifiskās lietotāju vajadzības ievērojami atšķiras, pastāv ļoti plašs šo
vajadzību apmierināšanai paredzēto palīgrīku klāsts, piemēram, tie, ko
piedāvā Vispasaules Tīmekļa konsorcijs (1).
Līdz ar to pirmais solis, lai nodrošinātu maksimāli pieejamu tīmekļa vietni,
ir iegūt vislabāko iespējamo izpratni par konkrētajām vajadzībām, kādas
radīsies lietotājiem, kad viņi piekļūst jūsu tīmekļa vietnei. Labākā prakse
ir pirms tīmekļa vietnes izveides pavadīt nedaudz laika ar potenciālajiem
lietotājiem, lai iegūtu izpratni par to, kāda ir viņu pieredze tīmekļa
vietnēs, un pēc tam izstrādāt savu piedāvājumu, ņemot vērā šo pieredzi.

PRAKSE. TĪMEKĻA VIETNES PIEEJAMĪBAS VADLĪNIJAS
Kopsavilkums. Izveidot vadlīnijas satura un tīmekļa vietņu
izstrādātājiem, lai viņi varētu pienācīgi ņemt vērā lietotāju vajadzības.
Mērķi:
- Radīt pieejamības pamatprasību vadlīnijas, kas ir pielāgotas jūsu
lietotāju prasībām
- Izmantot esošās vadlīnijas, piemēram, WCAG projektā izstrādātās (2)
- Izmantot citus resursus, piemēram, DASH projektā izstrādātos (3)
- Izveidot resursu, kas nodrošina optimālu izstrādi
Pēc auditorijas vajadzību noteikšanas, nozares labākās prakses piemērs
iesaka dokumentēt šo izpratni atsauces vadlīnijās, ko var izmantot
vietnes izstrādes, programmēšanas un satura izveides procesos.
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PIEEJAMA DIZAINA KOMPONENTU IZMANTOŠANA
Kopsavilkums: Izmantojiet ikonogrāfiju un citus dizaina filozofijas
komponentus, piemēram, “UniDesign”, lai atvieglotu lietotājiem ar
invaliditāti vietnes pieejamību jau pirmajos vietnes izstrādes posmos.
Mērķi:
- Nodrošināt, ka dizaina filozofija atbilst konkrētajām lietotāju
vajadzībām
- Izmantot pieejamu tīmekļa saskarņu standartizāciju
Tīmekļa vietnes izstrādes posmā sāciet domāt par to, kā vispārējais
dizains atvieglos vietnes pieejamību lietotājiem ar invaliditāti. Modernā
dizaina prakse tagad iesaka izmantot standarta simbolus, kas palīdz
cilvēkiem ar invaliditāti labāk mijiedarboties ar dizainu. Standarta
audio signāli satiksmes pārvaldībai, optiskās brīdinājuma sistēmas un
ugunsgrēka trauksmes sistēmas izmanto standarta simbolus (taustāmus,
dzirdamus, redzamus vai saožamus), lai standartizētā veidā sazinātos ar
cilvēkiem, kuriem ir sensori traucējumi. Līdzīgi standartizēts dizains un
tehnikas tiek izstrādātais, lai nodrošinātu standartizētu saziņu tiešaistē.
Pētnieki Elizabete Depoja [Elizabeth DePoy] un Stīvens Gilsons [Stephen
Gilson] ir sākuši strādāt pie tehnikām, kas vienotu tīmekļa vietnes
izstrādes elementus. Pēc iepriekš norādīto simbolu (cita starpā) un to
izmantošanas publiskās telpas dizainā izvērtēšanas viņi ir izveidojuši
jaunu simbolu valodu, kas nodrošina vispārīgus norādījumus attiecībā
uz dažām invaliditātēm tiešsaistes saziņas līdzeklī. Viņi apraksta savu
sistēmu kā pieejamības paradigmu, ko var izmantot, lai veiktu reālas
izmaiņas tiešsaistes platformu pieejamībā, un viņi savu sistēmu
sauc par “UniDesign”. Viņu sistēma izmanto simbolus un orientējas
uz vispārīgiem norādījumiem, nevis konkrētām invaliditātēm, taču
noslēguma rezultāts ir vispārīga dizaina metodika, kas padara tiešsaistes
līdzekļus pieejamākus lietotājiem ar invaliditāti.

PRAKSE. HIERARHISKA VIETNES STRUKTŪRA
Kopsavilkums. Vietnei ir jāizveido loģiska un hierarhiska struktūra, lai
atvieglotu alternatīvu pārlūkošanas metožu izmantošanu.
Mērķi:
- Veicināt navigācijas vienkāršību
- Ļaut saturu patērēt pārvaldāmos apjomos
- Izmantot standarta navigācijas paneli, ja iespējams
Tīmekļa vietnes izstrādes posmā sāciet domāt par to, kā vispārējais
struktūras dizains atvieglos pieejamību lietotājiem ar invaliditāti.
Hierarhiska vietnes struktūra vēl vairāk atvieglos mācīšanās procesu
lietotājiem, kuriem ir ar uzmanības noturēšanu vai mācībām saistīti
traucējumi. Hierarhisks dizains padara navigāciju vietnē skaidrāku
un atkārtojamu, atvieglojot navigāciju ar alternatīvām pārlūkošanas
iespējām, piemēram, Trentona Mosa [Trenton Moss] aprakstītajām (5).
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PRAKSE. ALT TAGU IZMANTOŠANA
Kopsavilkums. Hiperteksta iezīmēšanas valodā (HTML) ir jāiekļauj
tādi tagi kā ALT, TITLE un LONGDESC.
Mērķi:
- Nodrošināt, ka uz pieejamību balstīti tīmekļa pārlūkošanas rīki palīdz
lietotājiem pārvietoties pa tīmekļa vietni
- Veicināt grafisko saskarņu mijiedarbību ar lietotājiem, kuriem ir redzes
traucējumi
- Iespējot alternatīvas pārlūkošanas tehnoloģijas
Kad lietotājs pārvieto peli virs attēla, zem kursora uznirst palīgteksts,
kas tiek saukts par alternatīvo tekstu un tiek izveidots ar ALT tagu.
Šis tags satur tekstuālu tā attēla, uz kuru tas atsaucas, aprakstu un
ir ietverts tīmekļa vietnes HTML kodā. Labākā prakse ir pievienot
alternatīvo tekstu visiem tīmekļa vietnes grafiskajiem elementiem,
tostarp, attēliem, ikonām, aizzīmēm un līniju nosacījumiem. ALT taga
alternatīvajam tekstam ir jāsniedz lietotājam attēla nolūka un satura
apraksts, lai vietnes grafisko saturu varētu izprast arī tad, ja šos grafiskos
elementus nav iespējams redzēt.
HTML kodā ALT tags ir ievietots IMG tagā. Citi tagi, kas var atrasties IMG
tagā, ir TITLE un LONGDESC. Šos tagus atpazīst arī dažas pārlūkošanas
palīgtehnoloģijas (JAWS ierobežojumu dēļ teksta apjoms ALT tagos
nedrīkst pārsniegt 150 rakstzīmes).
Alternatīvā teksta izmantošanas piemērs: personas fotoattēlam
pievienots alternatīvs teksts, kas norāda personas vārdu. Attiecībā uz
citu grafisko saturu pietiekami būtu norādīt dažus aprakstošos vārdus,
piemēram, “kafijas krūze” vai “trīs zirgi, kas skrien pa lauku”.
Lietotāji ar redzes traucējumiem var piekļūt vietnes saturam,
izmantojot tādas tehnoloģijas kā ekrāna lasītājus, kas spēj piekļūt
alternatīvajam tekstam un citiem tagiem, lai akustiski aprakstītu
lietotājam ekrānā redzamos grafiskos elementus. Citi rīki, piemēram,
vizuālās pārlūkprogrammas, attēlo alternatīvo tekstu, ja saite uz attēlu
nedarbojas vai piekļuve attēlam ir atspējota jebkādā citā veidā. ALT
tagu lietošana arī atvieglo komunikācijas kanālu ar mazu joslas platumu
lietošanu, ja attēla lejupielāde aizņem vairāk laika vai attēlam ir liels
izmērs.
Lietotājam ar redzes traucējumiem vienīgais veids kā piekļūt tīmekļa
vietnē ietvertajai informācijai var būt ekrāna lasītājs, kas skaļi nolasa
visus ALT tagus.
Pareiza ALT un citu (piemēram, TITLE un LONGDESC) tagu izmantošana
sniedz iespēju aprakstīt tīmekļa vietni, neizmantojot grafikos elementus.
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PRAKSE. SUBTITRI UN NORAKSTI
Kopsavilkums. Videoierakstiem ir jālieto subtitri, savukārt
audio failiem ir jānodrošina noraksti
Mērķi:
- Nodrošināt, ka visi lietotāji var izmantot visu multivides
saturu
- Iespējot alternatīvas pārlūkošanas tehnoloģijas
- Veicināt satura meklēšanu un pārnesamību
Mācību materiāls tiek uztverts un izprasts ar dažādiem
maņu orgāniem, tādēļ pedagogi saziņā ar studentiem bieži
vien izmanto dažādus līdzekļus. Dažu mācību rezultātu
sasniegšanai akustiskais vai kustīgais video saturs var būt
labākais veids, kā komunicēt ar studentiem. Neskatoties uz
to, šāda multimediju līdzekļu izmantošanas pieeja var radīt
problēmas studentiem ar invaliditāti. Ja studentam ir grūtības
vai arī students pilnībā nespēj uztvert informāciju, kas tiek
pasniegta, izmantojot multimediju līdzekļus, šo problēmu ir
iespējams novērst, iekļaujot papildu informāciju teksta veidā.
Visiem modernajiem video pārraides datu formātiem ir
pieejama iespēja iekļaut subtitrus vai pievienot subtitru failus.
Subtitri nodrošina satura pieejamību tiem cilvēkiem, kuriem
ir dzirdes traucējumi un dažāda veida redzes traucējumi.
Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem dialogu un audio norāžu
attēlošana teksta veidā palīdzēs izprast un interpretēt
attiecīgo materiālu. Subtitru izveides laikā ir svarīgi tajos
iekļaut būtiskākās audio norādes, visu sarunu norakstus un arī
būtiskāko, neaprakstīto vai grūti saredzamo vizuālo elementu
aprakstus.
Norakstus var izmantot arī audio saturam. Pievienojamo
norakstu failu izveide ne tikai veicina saziņu ar studentiem,
kuriem ir dzirdes traucējumi, bet arī nodrošina materiālu,
kas noderēs studentiem, kuriem ir uztveres traucējumi vai ir
nepieciešama informācijas plūsmas modulācija. Izmantojot
saturu ar scenāriju, nodrošināt runātā teksta norakstu var būt
tik vienkārši, kā nokopēt scenāriju un iekopēt to atbilstošā
formātā.
Multimediju satura papildināšana ar tekstu ir vispārīga labākā
prakse, kas nodrošina maksimālu informācijas lietderību
un izpratni visiem lietotājiem, neatkarīgi no tā, kāda ir viņu
invaliditāte. Alternatīvi varat nodrošināt pilnīgi atsevišķu
(bet vienlīdzīgu) kursa materiālu kopumu visam multimediju
saturam.
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PRAKSE. PUNKTU LIETOŠANA SAĪSINĀJUMOS
Kopsavilkums. Norādot saīsinājumus un iniciālismus, lietojiet
punktus, piemēram, E.C.B., M.B.A. vai N.A.T.O.
Mērķi:
- Iespējot ekrāna lasītāja tehnoloģijas izmantošanu
- Nodrošināt saīsinājumu un iniciālismu skaidrību
Tā kā efektīvā akadēmiskajā saziņā būtiska ir mācību priekšmeta
terminoloģijas, saīsinājumu, abreviatūru un iniciālismu
pārzināšana, būtiska mācību procesa daļa ir apgūt to, kā runā
attiecīgajā nozarē. Tieši tādēļ daudzu e-mācību resursu teksti ir
pārpildīti ar lielo burtu virknējumiem, piemēram, ECB (nosaukuma
Eiropas Centrālā banka saīsinājums), CIP (nosaukuma Centrālā
izlūkošanas pārvalde saīsinājums), NATO (Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas nosaukuma angļu valodā iniciālisms) vai RoHS
(Eiropas Komisijas Direktīvas par bīstamu materiālu izņemšanu
saīsinājums un iniciālisms).
Ekrāna lasītāja tehnoloģija pagaidām nespēj labi atšķirt
iniciālismus un saīsinājumus, tādēļ labākā prakse ir to burtus
nošķirt ar punktiem. Ja šis aspekts netiek ņemts vērā, tad,
piemēram, akronīms ECB tiks izrunāts kā “ecb”, nevis “ē-cē-bē”.
Vēl citas problēmas pastāv attiecībā uz iniciālismu NATO un RoHS
nolasīšanu. Parasti NATO tiek izrunāts kā “nā-to”, tādēļ ekrāna
lasītājs to var nolasīt pareizi, taču, pierakstot to kā N.A.T.O, jūs
skaidri norādīsiet, ka šie burti ir attiecīgo saīsinājumu veidojošo
vārdu sākumburti.
Jānorāda, ka Eiropas Komisijas vadlīnijas pieprasa, lai visi
iniciālismi un saīsinājumi tiktu rakstīti bez punktiem (7), tādēļ
oficiālo valdības dokumentu teksti būtu kārtīgi jāpārlasa, lai
noteiktu, vai tie nav jāpapildina ar punktiem saīsinājumos (1).
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PRAKSE. SAIŠU APRAKSTĪŠANA TEKSTĀ
Kopsavilkums. Skaidrības un lietojamības nolūkā visām saitēm ir
jābūt aprakstītām tekstā.
Mērķi:
- Atvieglot navigāciju vietnē
- Iespējot alternatīvas pārlūkošanas tehnoloģijas
Mūsdienu tiešsaistes saskarņu izstrādes vēsturē ir vērojama spēcīga
prioritāšu maiņa – sākotnējo orientēšanos uz skaidrību un lietojamību
nomaina arvien lielāka koncentrēšanās uz estētiku un uz grafiskajiem
elementiem balstītu mijiedarbību. Līdz ar šādu pāreju ir ieviesušās arī
negatīvas tendences, piemēram, saites bieži vien ir grūti atrodamas un
tās novirza uz tādām vietām, kuras pēc tīmekļa vietnes teksta satura ir
grūti saprotamas. Ikonas un klikšķināmās zonas ir apskatītas citur šajā
dokumentā, taču attiecībā uz standarta teksta saitēm ne vienmēr ir
skaidrs, uz kurieni tās ved.
Lai gan šī ir vispārīga tīmekļa vietņu izstrādes labākā prakse, hipersaišu
aprakstīšana tekstā ir ļoti būtiska daudziem lietotājiem ar invaliditāti.
Būtiski ir arī pasvītrot saites, lai tās vietnē būtu viegli atrodamas un
varētu iespējot ekrāna lasītāju funkcijas. Turklāt pasvītrojums uzlabot
saišu redzamību un saprotamību. Cilvēkiem, kuriem ir kontrasta
izšķiršanas un krāsu atšķiršanas problēmas, pasvītrojumi un apraksti
atvieglo saišu atrašanās vietas un satura noteikšanu.
PRAKSE. SAĪSINĀTO SAIŠU NELIETOŠANA
Kopsavilkums. Saīsinātas saites padara vietnes struktūru neskaidru un
rada izprašanas un lietojamības problēmas alternatīvajām pārlūkošanas
tehnoloģijām.
Mērķi :
- Neizmantot tādas saites kā youtu.be/abcdefg
- Neizmantot tādas saites kā goog.le/asdfj?a
Mūsdienu tiešsaistes saskarņu izstrādes vēsturē ir vērojama spēcīga
prioritāšu maiņa – sākotnējo orientēšanos uz skaidrību un lietojamību
nomaina arvien lielāka koncentrēšanās estētiku un uz grafiskajiem
elementiem balstītu mijiedarbību. Līdz ar šādu pāreju ir ieviesušās arī
negatīvas tendences, piemēram, saites bieži vien ir grūti atrodamas un
tās novirza uz tādām vietām, kuras pēc tīmekļa vietnes teksta satura ir
grūti saprotamas.
Ikonas un klikšķināmās zonas ir apskatītas citur šajā dokumentā, taču
attiecībā uz standarta teksta saitēm ne vienmēr ir skaidrs, uz kurieni tās
ved. Daži lietotāji (piemēram, tie, kas izmanto braila displeju) var dot
priekšroku saīsinātām saitēm, taču, tāpat kā pārējos šajā dokumentā
aprakstītajos gadījumos, būtiski ir ņemt vērā faktisko galalietotāju
vajadzības.

6

PRAKSE. TASTATŪRAS IEVADES IESPĒJOŠANA
Kopsavilkums. Nodrošiniet, ka jūsu tīmekļa vietnes lietošanai obligāti
nav nepieciešama pele, ja vien bez tās nav iespējams iztikt.
Mērķi:
- Atļaut tabulēšanas secības navigāciju
- Atļaut navigāciju ar bulttaustiņiem
- Visām saitēm, uz kurām iespējams klikšķināt, saglabāt teksta enkurus
Mūsdienīgās tīmekļa vietnes saziņā ar lietotāju koncentrējas uz
norādīšanas un noklikšķināšanas paradigmu. Lai gan šāda ievades
metode ir bijusi galvenā lietotāja ievades metode kopš pirmās tīmekļa
pārlūkprogrammas izveides, ir svarīgi apzināties, ka tīmekļa vietnes, kas
darbojas tikai lietotājiem ar norādīšanas un noklikšķināšanas ierīcēm,
ierobežo šīs vietnes informācijas pieejamību. Daudzi lietotāji dažādu
apstākļu dēļ nespēj izmantot peli, jo gan vecums, gan invaliditāte var radīt
kustību kontroles ierobežojumus (8). Cilvēkiem ar redzes traucējumiem
ievades ierīces, kuras ietver norādīšanu (piemēram, peles, skārienekrāni
un ciparotāji), reti ir lietderīgas.
Tīmekļa vietne, kas izstrādāta, ņemot vērā satura pieejamību,
nebalstīsies tikai uz norādīšanas un noklikšķināšanas ievadi. Lietderīgi
ir izstrādāt tīmekļa vietni tā, lai to var pārvaldīt tikai ar tastatūras
ievadi. Ja tīmekļa vietne ir pareizi izstrādāta, ir pieejamas vairākas
pieejamības tehnikas, tostarp, ievade ar tastatūru, uz ekrāna lasītāju
balstīta navigācija un runas vadība. Šeit ir iespējams izmantot jebkādas
palīdzības tehnoloģijas.

PRAKSE. LIELU KLIKŠĶINĀŠANAS MĒRĶU
IZMANTOŠANA
Kopsavilkums. 6. labākās prakses piemēra kopsavilkums
Mērķi:
- 6. labākās prakses piemēra mērķi
Attiecībā uz tām funkcijām, kas balstās uz norādīšanas un
noklikšķināšanas funkciju, īpaša uzmanība ir jāpievērš klikšķināšanas
objekta izmēram. Lietotājiem, kuriem ir gan fiziskie kustību traucējumi,
gan redzes traucējumi, var būt grūti atlasīt nelielus objektus uz ekrāna.
Mazi saites mērķa reģioni tiek uzskatīti par sliktu dizaina aspektu pat
attiecībā uz lietotājiem bez traucējumiem, un tie samazina tīmekļa
vietnes vispārējo lietojamību. Turklāt, lietotājiem ar nervu sistēmas
darbības traucējumiem vai paralīzi var būt ievērojamas grūtības atlasīt
mazus mērķus. Šeit būtu jāņem vērā gan klikšķināšanas vietas izmērs,
gan viena klikšķināmā mērķa nošķirtība no otra.
Lielisku materiālu par alternatīvo pārlūkošanas tehnoloģiju izmantošanu
ir sarakstījis Trentons Moss [Trenton Moss] (5). Lai gan šis materiāls tika
izdots 2004. gadā, tas vēl aizvien ir atbilstošs un ir lieliski piemērots
izmantošanai jebkurā pieejama tīmekļa satura izstrādes jomā.
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PRAKSE. INTELIĢENTA KRĀSU IZMANTOŠANA
Kopsavilkums. 5. labākās prakses piemēra kopsavilkums
Mērķi:
- 5. labākās prakses piemēra mērķi
Mūsdienu dizaina filozofijā kritiskais elements ir krāsa, un tendence
izvēlēties nevis funkcionāli efektīvas dizaina funkcijas, bet estētiski
patīkamākas dizaina funkcijas nozīmē, ka digitālajiem mācību
materiāliem izvēlētās krāsas dažreiz var radīt pieejamības problēmas. Ja
vēlaties izvēlēties krāsu, lai izveidotu tīmekļa vietni ar pieejamu saturu,
bez estētiskajiem aspektiem būtu jāņem vērā vēl vairāki faktori. Tīmekļa
vietnē izmantotās krāsas var ietekmēt gan redzes traucējumus, gan
koncentrēšanās problēmas un psiholoģiskos traucējumus. Nepareizās
krāsas var saasināt arī neiropsiholoģiskos traucējumus (it īpaši mirgojošas
krāsas).
Pasaulē visbiežāk sastopamais daltonisms ir nespēja izšķirt sarkanā
un zaļā spektra krāsas. Pretstatā populāram uzskatam, tas nenozīmē,
ka cilvēks neredz sarkano vai zaļo krāsu, bet to, ka šiem cilvēkiem ir
grūtāk atšķirt dažādus šo krāsu toņus. Piemēram, ja sarkanās un zaļās
krāsas tonis ir vienlīdz tumšs, cilvēkam būs gandrīz neiespējami atšķirt
šīs krāsas. Veiktie pētījumu liecina, ka nespēja atšķirt sarkanā un zaļā
spektra krāsas var ietekmēt arī to, ka šis cilvēks dažus dzeltenās, brūnās
un oranžās krāsas toņus var sajaukt ar zaļajiem vai sarkanajiem toņiem.
Tomēr šis aspekts vēl aizvien tiek pētīts (10). Izvēloties savas tīmekļa
vietnes krāsu paleti, būtiski ir izvairīties no tādām toņu un krāsu stipruma
kombinācijām, kuras ir grūti atšķiramas, ja cilvēks nespēj atšķirt sarkanā
un zaļā spektra krāsas. Būtiski ir arī ņemt vērā attēlošanas kontrastu, jo
daži redzes traucējumi ir saistīti nevis ar krāsu, bet kontrasta uztveri.

PRAKSE. INTELIĢENTA SATURA APAKŠNODALĪŠANA
Kopsavilkums. Tekstā “copy” nepieciešams izmantot atbilstošu
detalizācijas pakāpi.
Mērķi:
- Alternatīvu mācību vajadzību apmierināšana
- Novērst ierobežotu pieejamību uzmanības traucējumu dēļ
Dažiem lietotājiem ir atšķirīgas koncentrēšanās un informācijas
interpretācijas spējas. Daži psiholoģiskie traucējumi, invaliditāte,
koncentrēšanās traucējumi un īpašas mācību vajadzības rada
nepieciešamību pēc atšķirīgas tīmeklī esoša satura detalizācijas
pakāpes. Lietotājiem ar īpašām vajadzībām tādas tehnikas kā teksta
modulācija, atbilstošu netekstuālu enkuru (attēlu) izmantošana un
atbilstoša informācijas pasniegšanas tempa nodrošināšana var palīdzēt
mācību procesā sasniegt optimālos rezultātus. Labākā prakse tīmekļa
mācību satura izstrādē ir pievērst uzmanību aktīvajai balsij, nodarbības
izmēram, organizācijai, skaidrībai un tādiem aspektiem kā teikumu
uzbūve, vārdu krājums un teksta temps. Tādējādi spēsiet sasniegt
vislabākos iespējamos mācību rezultātus.
Nepareizi orientēts saturs var radīt problēmas lietotājiem ar ierobežotām
uzmanības noturēšanas spējām. Savā emuārā “What’s up with web
accessibility” [Kas notiek ar satura pieejamību tīmeklī] Sandija Vasmere
[Sandi Wassmer] norāda, ka nav nepieciešams radīt ar abreviatūrām
pārpildītu un ļoti garlaicīgu tīmekļa saturu, taču detalizācijas pakāpe ir
jāpielāgo konkrētajam lietotājam (11).
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IETEIKUMI PIEEJAMAS TĪMEKĻA
VIETNES IZSTRĀDEI
“SUCCESS 4 ALL” PROGRAMMA
E-MĀCĪBU KURSS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PRASMĒM – IEKĻAUJOŠA IZGLĪTĪBAS PIEEJA

IZMANTOJAMIE LABĀKAS PRAKSES

Auditorijas vajadzību izprašana

Pieejama dizaina komponentu izmantošana

Pirms tīmekļa vietnes izstrādes uzsākšanas
pārliecinieties, ka jūs izprotat savas auditorijas faktiskās vajadzības. Izmantojiet intervijas,
aptaujas un speciālistus, lai noteiktu patiesās
vajadzības.

Izmantojiet ikonogrāfiju un citus dizaina filozofijas
komponentus, piemēram, “UniDesign”, lai
atvieglotu lietotājiem ar invaliditāti piekļuvi
vietnei jau no pirmajiem tīmekļa vietnes izstrādes
posmiem.

Tīmekļa vietnes pieejamības vadlīnijas

Saišu aprakstīšana tekstā

Izveidojiet vadlīnijas satura un tīmekļa vietņu
izstrādātājiem, lai viņi varētu pienācīgi ņemt
vērā lietotāju vajadzības. Radiet pieejamības
pamatprasību vadlīnijas, kas ir pielāgotas jūsu
lietotāju prasībām, izmantojot esošās vadlīnijas,
WCAG vai DASH projektos izstrādātās.

Skaidrības un lietojamības nolūkā visas saites
aprakstiet tekstā. Tas atvieglo navigāciju vietnē
un iespējo alternatīvo pārlūkošanas tehnoloģiju
izmantošanu. Pasvītrojiet visas saites, uz kurām
iespējams noklikšķināt, lai virs tām nebūtu
jānovieto peles kursors.

Subtitri un noraksti

ALT tagu pievienošana attēliem

Videoierakstiem ir jālieto subtitri, savukārt audio
failiem ir jānodrošina noraksti. Tas nodrošina, ka
multivides saturu var izmantot visi lietotāji, iespējo
alternatīvo pārlūkošanas tehnoloģiju izmantošanu
un veicina satura meklēšanu un pārvietojamību.

Pareizi izmantojiet tagus ALT, TITLE un LONGDESC,
kas tiek iekļauti hiperteksta iezīmēšanas valodā
(HTML). Tādējādi nodrošināt, ka uz pieejamību
balstīti tīmekļa pārlūkošanas rīki palīdz lietotājiem
pārvietoties pa tīmekļa vietni.

Hierarhiska vietnes struktūra
Izveidot vietni ar loģisku un hierarhisku lapu
struktūru, lai atvieglotu alternatīvu pārlūkošanas
metožu izmantošanu. Tādējādi tiek atvieglota
navigācija tīmekļa vietnē un saturu ir iespējams
apgūt pārvaldāmos apjomos. Izmantojiet
standarta navigācijas paneli, ja iespējams.

10

PRAKSES, KURAS NOVĒRST

...
...
...

Neizmantojiet problemātiskas krāsu paletes

Neizmantojiet mazus klikšķināšanas mērķus

Neizmantojiet krāsu paletes ar zemu kontrastu vai
iezīmēšanas paletes, kurās tiek pretstatīti sarkanie
un zaļie toņi. Uzmanieties no mirgojošām krāsām
(piemēram “Nintendo gold”), kad var izraisīt
lēkmes.

Novērsiet nepieciešamību pēc pārāk smalkām
peles navigācijas kustībām. Labs dizaina izstrādes
noteikums – izstrādājiet tīmekļa vietni tā, lai to
varētu labi izmantot ar lieliem pirkstiem.

Neizmirstiet apakšiedalīt savu saturu

Nesaīsiniet sait

Tekstā “copy” izmantojiet atbilstošu detalizācijas
pakāpi. Inteliģenta satura apakšiedalīšana ir
būtiska cilvēkiem ar mācīšanās traucējumiem vai
uzmanības deficīta tracējumiem, kā arī tā padara
jūsu vietni lasāmāku.

Nelietojiet saīsinātas saites, jo tās padara
vietnes struktūru neskaidru un rada izprašanas
un lietojamības problēmas alternatīvajām
pārlūkošanas tehnoloģijām.

Nepieprasiet, lai navigācijai būtu jāizmanto pele

Saglabājiet mieru!

Iespējojiet tastatūras ievadi, ļaujot cilņu secības
navigāciju, piedāvājot navigāciju ar bulttaustiņiem
un visām saitēm, uz kurām iespējams noklikšķināt,
saglabājot teksta enkurus.

Tīmekļa satura izstrādei galvenokārt nepieciešama
vien loģiska domāšana. Ja spēsiet sevi iztēloties
lietotāja vietā, jūs varēsiet vienkārši izstrādāt
tīmekļa vietni, kas atbilst visām jūsu lietotāju
piekļuves vajadzībām.

Neaizmirstiet par punktiem akronīmos
Nerakstiet saīsinājumus un iniciālismus, piemēram,
E.C.B., M.B.A. vai N.A.T.O., bez punktiem, ja vēlaties,
lai katrs burts tiktu individuāli izrunāts. Nelietojot
punktus, ekrāna lasītājs šādus saīsinājumus var
nolasīt kā atsevišķus vārdus.
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PARTNERI
Projektu “SUCCESS4ALL” īsteno astoņi partneri no trīs dažādām ES dalībvalstīm (Francijas, Latvijas, Bulgārijas). Šīm
partnerorganizācijām ir līdzīgi profili, lai nodrošinātu nepieciešamās kompetences projekta aktivitāšu īstenošanā.
«Grande Ecole» vadības skola (PSB)
PSB ir «Grande Ecole» vadības skola, kas ir daļa no ESG grupas- septiņu Parīzes uzņēmējdarbības skolu
tīkla, kas specializējies uzņēmējdarbības, vadības un uzņēmējdarbības izglītībā. Tā ir vienīgā Parīzes
skola, kas piedāvā pilnu pasaules klases starptautiski akreditētu programmu klāstu biznesa vadībā un
vadībzinībā. Studijas notiek angļu valodā.
Europroject Ltd. (EP)
Europroject ir franču un bulgāru konsultācijas pakalpojumu sniedzējs, kas specializējas inovatīvu plaša
mēroga RTD sadarbības projektu izveidē un īstenošanā MVU, universitātēs un pētniecības centros
visās ES dalībvalstīs. Uzņēmumam ir arī pieredze mācību, IT atbalsta, metožu, pētījumu, rīku un
novērtējumu izstrādē.
Dienvidrietumu universitāte “Neofit Rilski” (SWU)
SWU «Neofit Rilski» (Blagoevgrada, Bulgārija) piedāvā 67 bakalaura, 86 maģistra un 43 doktora studiju
programmas. 2006. gadā tika izveidota e-mācību laboratorija, lai nodrošinātu jaukto mācību kursu
īstenošanu. Papildus īpašs centrs studentiem ar īpašām vajadzībām nodrošināja specializētu atbalstu
gan studentiem, gan pasniedzējiem.
Invalīdu un viņu draugu apvienība “APEIRONS”
“APEIRONS” ir nevalstiska organizācijas, kuras mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā.
Organizācija dibināta 1997. gadā un šobrīd cenšas būt par visu Latvijā esošo organizāciju cilvēkiem
ar invaliditāti apvienojošo organizāciju. Tā darbojas cilvēktiesību, pieejamības, nodarbinātības,
iekļaušanas un integrācijas jomā.

Patstāvīgas dzīvošanas centru asociācija (CIL)
CIL ir bulgāru nevalstiskā bezpeļņas cilvēku ar invaliditāti asociācija. Tā cenšas panākt izmaiņas
valdības politikā attiecībā uz invaliditāti kopš 1995. gada, aktīvi popularizējot pastāvīgas dzīvošanas
vērtības un invaliditātes sociālā modeļa piemērošanu.
Pētījumu un analīzes centrs (CRA)
CRA ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kura specializējas izglītības un zinātnes iespēju un ietekmes
uz sabiedrību un ekonomikas attīstību analīzē. CRA uztur kontaktus ar valsts un ārvalstu universitātēm,
pētniecības centriem un izglītības, zinātnes un inovācijas jomas organizācijām.
L’Union Professionnelle des Travailleurs Indépendants Handicapés (UPTIH)
UPTIH ir asociācija, kas pārstāv pašnodarbinātu personu ar invaliditāti intereses un atvieglo pieeju
uzņēmējdarbībai. Šobrīd tā ir vienīgā organizācija Francijā, kura apvieno uzņēmējdarbību un invaliditāti.
Organizācijas sastāvā pašlaik ir 300 dalībnieku, no kuriem 100 tiek apmācīti, izmantojot apmācības, adhoc apmācības programmas un darbseminārus.
Biedrība Eurofortis (BEFO)
Biedrība Eurofortis ir multikulturāla organizācija, kas darbojas ar mērķi sekmēt Latvijas skolu,
uzņēmumu un sabiedrības tālākizglītību, veicinot dažādu kompetenču attīstību.
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