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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. 
Ez a kiadvány [közlemény] a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság 

nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.  
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KÖSZÖNTŐ 

A digitális akadálymentesítés Európában előtérbe került azt követően, hogy 2016-ban 
jóváhagyták az új EU 2016/2102 irányelvet . Az IKT felhasználók korábban azt gondolták, hogy 
a digitális akadálymentesítés kizárólag az IKT szakemberek feladata, amikor weboldalakat és 
mobil alkalmazásokat fejlesztenek, vezetnek be. Az is jellemző vélemény volt, hogy ez csak 
nagyon speciális embereket érint, főleg azokat, akik fogyatékossággal élnek.  

A WAMDIA szeretné megváltoztatni az IKT felhasználók hagyományos felfogását az 
irányba, hogy bárki hozzájárulhat a digitális információ hozzáférhetőségéhez úgy, hogy az 
elkészített, közös használatra szánt fájlokat (pl. szövegszerkesztőben készült dokumentu-
mokat, prezentációkat vagy pdf anyagokat) akadálymentesíti. Ez a hozzájárulás azárt is 
kiemelten fontos, mert még a legjobban hozzáférhető weboldal is haszontalan ha van rajta 
akár cask egyetlen olyan feltöltött fájl ami nem akadálymentesített. 

A WAMDIA az átlagos IKT felhasználókat is felkészíti arra, hogy akadálymentessé 
tegyék a digitális információt, olyan egyszerű technikák megtanításával, amit alapvető digitális 
készségek birtokában bárki a mindennapi életében is képes alkalmazni. A WAMDIA olyan 
felhasználók különféle csoportjait célozza meg, akik nem IKT szakértők: közalkalmazottak, 
szakképzésben résztvevő tanárok és diákok (informatikai területen kívül), kis- és 
középvállalatok vezetői és alkalmazottai, valamint általánosságban bármely IKT felhasználó. 

A WAMDIA projektindító találkozójára 2017. november 2-3-án került sor a  University 

of Alcalá műszaki ágazatának épületében. A magyar, svéd, olasz , ír és spanyol partnerek 
képviselői két napon át intenzíven dolgoztak a projekt tervezésén, a kommunikáció, a 
pénzügyi és adminisztrációs folyamatok, valamint a disszeminációs stratégia koordinálásán.  
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A WAMDIA projekt célja a digitális akadálymentesítés népszerűsítése az IKT felhasználók 
szemszögéből, a történelmi jelentőségű EU 2016/2102 irányelvnek megfelelően, ami néhány 
minimum követelményt szorgalmaz az állami és hatósági weboldalak által a nagyközönséget 

célzó internetes oldalak, mobil alkalmazások, irodai és média fájlok hozzáférhetőségét 
tekintve, illetve a közfinanszírozás által támogatott projektek (pl. EU projektek, nemzeti 

szinten támogatott projektek, stb.) weboldalaira vonatkozóan. Az európai országok a digitális 

akadálymentesítés népszerűsítését és szabályozását tekintve nem ugyanarról a fejlettségi 
szintről indulnak: néhány országban például hosszú idő óta létezik olyan jogi szabályozás, 
amely az államilag finanszírozott weboldalak esetében bizonyos szabványoknak való 

megfelelést ír elő, ugyanakkor vannak országok, ahol a digitális akadálymentesítés leginkább 

önkéntes alapon történik, a hatóságok valamilyen szintű támogatása, ösztönzése mellett.  

A partnerek által készített, a digitális akadálymentesítés szabályozásáról készített nemzeti 

riportok elemzése kulcsfontosságú kiindulópont a WAMDIA projekt fő szellemi termékeinek 
megtervezéséhez: az IKT felhasználóknak szóló digitalis akadálymentesítést népszerűsítő 
kampányhoz és képzésekhez. Ezen információ alapján tudjuk a termékeket minden egyes 

országban a helyi körülményekhez igazítani. A partnerek által gyűjtött információ azt 

támasztja alá, hogy a szabályozások a különböző partner országokban nagyon eltérőek, így 
különböző szintű tudatosságra és akár eltérő képzésekre is számíthatunk az egyes 

országokban.  

Ugyanakkor ezeket a kezdeti következtetéseket össze kell vetni az első fázisra tervezett 

felmérések és személyes interjúk eredményeivel: az általános jogi és szabályozási környezet 

hatással lehet az egyéni és szervezeti kultúrára, viselkedésre, de előfordulhat az is, hogy nincs 
rá hatással, mégis logikus azt feltételezni, hogy a több szabályozás nagyobb tudatosságot és 

gyakorlottságot eredményez a digitális akadálymentesítés terén. Az első fázis második 

tevékenysége során minden egyes partner legalább 35 választ kap az online felmérésre és 3 

interjút bonyolít le a célcsoport kiemelten fontos szakértőivel, vezetőivel.  
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We All Make Digital Information Accessible 
Mi mindannyian akadálymentessé tesszük a digitális információhoz való hozzáférést. 

A WAMDIA szeretné megváltoztatni az IKT 

felhasználók hagyományos felfogását az 

irányba, hogy bárki hozzájárulhat a digitális 

információ hozzáférhetőségéhez úgy, hogy az 
elkészített, közös használatra szánt fájlokat (pl. 

szövegszerkesztőben készült 
dokumentumokat, prezentációkat vagy pdf 

anyagokat) akadálymentesíti. Ez a hozzájárulás 

azért is kiemelten fontos, mert még a 

legjobban hozzáférhető weboldal is 
haszontalan, ha van rajta akár csak egyetlen 

olyan feltöltött fájl, ami nem 

akadálymentesített. A WAMDIA elősegíti, hogy 
az IKT felhasználók hozzájáruljanak a digitális 

információ akadálymentesítéséhez.  

Célcsoportok 

• Közalkalmazottak;  
• Szakképzésben részvevő tanárok és diákok 

(informatikai területen kívül);  
• Kis- és középvállalatok vezetői és 

alkalmazottai;  
 
Célok 
• Tanulmány a digitális akadálymentesítésről 

és felmérések, interjúk minden országban; 
• A digitális akadálymentesítést népszerűsítő 

tevékenység és a kapcsolódó tananyag 
tartalom megtervezése, kapcsolódva a 
képzési keretrendszerekhez és 
végzettségekhez, ami biztosítja a 

megvalósult eredmények jövőbeli 
fenntarthatóságát; 

• Tudatosság növelését célzó eszközök és 
képzési anyagok a digitális 
akadálymentesítés területén, szabadon 
elérhető forrásként, széles körben 
hozzáférhető, többnyelvű, új országok 
számára könnyen adaptálható formában.  
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