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A képzés címe: Az esélyegyenlőséget szolgáló  

info-kommunikációs technológiák 

Akkreditációs 

lajstromszám: 

PL-5415/007 

A képzésben résztvevők 

köre; a képzésbe való 

bekapcsolódás feltételei:  

A képzést elsősorban a következő informatikai 

munkakörökben, beosztásokban dolgozóknak ajánljuk: 

 Honlapkészítő, tervező, adminisztrátor 

 Multimédia fejlesztő 

 Informatika tanár 

 Informatikus, programozó 

 Rendszerszervező 

 Informatikus könyvtáros 

 Rendszergazda 

 Rehabilitációs szakmérnök 

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele (a jellegzetes 

munkakörökhöz amúgy is szükséges) informatikai előismeret, 

végzettség vagy tudás. 

A megértéshez elvárt tanulói előismeretek: 

Középfokú HTML és CSS nyelvi ismeret. 

Multimédiás formátumokkal kapcsolatos ismeretek. 

Az angol nyelv alap-szintű ismerete. 

A képzés célja: A képzés célja az akadálymentesség témakör komplex 

szemléletének kialakítása, az egyetemes tervezés 

alapgondolatának bemutatása. A képzés sikeres elvégzésével 

a résztvevő képes az info-kommunikációs területeken 

megjelenő problémák észlelésére, és a megismert eljárások, 

eszközök, szolgáltatások segítségével azok felismerése, 

megoldására. 

A képzés tartalma: A feldolgozott témakörök: 

1. Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló info-

kommunikációs technológiákba 

1.1. Alapfogalmak és alapproblémák a fogyatékosság 

különböző területein 

1.2. Hátrányos helyzetű felhasználók igényeinek, 

problémáinak ismertetése és megtapasztalása   

1.3. Ismerkedés a hátrányos helyzetű felhasználók által 

használt speciális szoftver- és hardver eszközökkel 

1.4. A honlapkészítés ergonómiája, akadálymentes 

weboldalak készítése 

1.5. Honlapok akadálymentesen tartása 

1.6. Multimédiás tananyagkészítés hátrányos helyzetű 

felhasználók számára 

1.7. Portálelemzés a WCAG 2.0 irányelvek alapján 

1.8. Személyes találkozás fogyatékos személyekkel 

1.9. Kisfilmek, filmek, interjúk közös megtekintése és 

feldolgozása 

1.10. Technológiai trendek, érdekességek, kutatások 

1.11. Vizsgamunka elkészítése és bemutatása 

2. Esélyegyenlőséget szolgáló infokommunikációs 



technológiák a gyakorlatban 

2.1. Ismétlés („Bevezetés az esélyegyenlőséget szolgáló 

info-kommunikációs technológiákba”) 

2.2. Komplex akadálymentesség 

2.3. Vendégelőadás 

2.4. Honlapkészítés ergonómiája, portálelemzés, 

akadálymentes weboldalak készítése a gyakorlatban 

2.5. Portálelemzés a gyakorlatban a WCAG 2.0 irányelvek 

alapján 

2.6. Multimédiás taneszköz készítés hátrányos helyzetű 

felhasználók számára 

2.7. Akadálymentes technológiák a gyakorlatban 

2.8. Vizsgamunka elkészítése és bemutatása 

Megszerezhető 

kompetenciák: 

Tanulási eredmények: 

 Képes a fogyatékos emberek és hátrányos helyzetű 

felhasználók igényeinek megértésére, felismerésére, 

elemzésére. 

 Ismeri és képes alkalmazni az akadálymentesítés és 

az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító hardver és 

szoftver eszközöket és informatikai módszereket. 

 Alkalmas csoportban vagy önállóan akadálymentes 

weboldalak készítésére, elkészült portálok Rendelkezik 

olyan fogalmi és gondolkodási apparátussal, amely 

képessé teszi, hogy csoportban vagy önállóan 

akadálymentességi szempontokat figyelembe vevő 

portálokat tervezzen. 

 Alapvető ismeretei vannak akadálymentességi 

szempontokat figyelembe vevő multimédiás anyagok 

megvalósításában, egy konkrét fejlesztő rendszer 

felhasználásával. 

 Átlátja és képes megfogalmazni fejlesztési és 

karbantartási feladatokat a honlapok üzemeltetése 

kapcsán. 

A tanuló tudása: 

 Részletes és alapos tudása van az informatikai 

akadálymentesség témakörben. 

 Átfogó ismerete vannak az informatikai 

akadálymentesség témakörében. 

 Felismeri a témához kapcsolódó informatikai fejlesztési 

irányvonalakat, trendeket. 

A tanuló képessége: 

 Képes lesz elvégezni önállóan portálelemzéseket. 

 Képes elvégezni egy fejlesztői csoport tagjaként 

nagyméretű akadálymentesítési feladatokat. 

 Az attitűdje révén képes felismerni az egyenlő esélyű 

hozzáférés kapcsán felmerülő problémákat. 

Képzési idő, képzés 

óraszáma: 

lásd mellékelt jelentkezési lapban. 

A képzés módszerei; a 

képzés módja: 

Az oktatási alkalmakon általában 2 tanóránként 10-20 perc 

szünetet tartunk. 

Módszerek: 

 Egyéni munka tanári irányítással, segítséggel (pl. új 

anyag feldolgozása) 

 Frontális előadás prezentációval (pl. új anyag átadása, 

megértés) 

 Pármunka tanári irányítással, segítséggel (pl. 

megértés, alkalmazás) 



 Frontális beszélgetés, vita (pl. megértés, elemzés) 

 Csoportmunka tanári irányítással, segítséggel (pl. új 

anyag átadása, elmélyítése) 

 Önálló egyéni munka (pl. alkalmazás, elemzés, 

értékelés, szintézis) 

 Frontális hallgatói előadás, bemutatással (pl. az 

alkalmazói, szintetizáló készség bemutatása az 

értékeléshez) 

A résztvevők 

teljesítményének 

értékelése; a teljesítés 

formai és tartalmi 

követelményei: 

Formai követelmények 

 Az órák látogatása (az aktuális hallgatói 

követelményrendszer illetve az aktuális felnőttképzés 

szabálya szerint). 

 A beadandó házi feladatok (esszé, honlap, 

multimédiás alkalmazás) megfelelt szintű, határidőre 

történő beadása. 

 Aktív szereplés az órai közös munkákban. 

 Az órán kiadott feladatok megfelelt szintű megoldása. 

 A záró dolgozat bemutatása a csoport előtt. 

Tartalmi követelmények 

 Eszközismeret (szoftver, hardver). 

 Fontos szabványok ismerete. 

 Ergonómiai ismeretek. 

 Fogyatékos és hátrányos helyzetű felhasználókat 

érintő problémák ismerete, megoldási lehetőségei. 

 Fogyatékos és hátrányos helyzetű felhasználók 

számára megfelelő alkalmazások készítésének 

ismerete. 

 Az alkalmazott technológiák elemzése. 

A tanulók teljesítésének az értékelését a beadott kis 

feladatok, a beadott komplex feladat, a bemutató előadás és 

az órai munka alapján végezzük. 

Sikertelen 

teljesítés/kimaradás 

következményei: 

Nem adható tanúsítvány a tanulónak, ha az összóraszám 

20%-án a résztvevő távol marad.(12 óra) 

A képzés feltételeinek a teljesítése folyamatos tanulói munkát 

követel meg. Ennek az eredménye a komplex beadandó 

feladat. 

Így amennyiben a tanuló nem készíti el a szükséges 

beadandókat határidőre és megfelelt szinten (különös 

tekintettel a komplex feladatra), akkor meg kell ismételnie a 

képzést.  

 


