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Dobrodošli! Pred vami je četrti Novičnik projekta Erasmus+ Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti, 
kjer so zbrane informacije o izobraževalnih modulih in zaključku projekta.  
 

Spletna učna platforma 
V okviru projekta Certificirano izobraževanje o digitalni dostopnosti, ki ga financira program Erasmus+, razvijamo 
usposabljanja za štiri različna delovna mesta. Namen usposabljanja je okrepiti poklicni razvoj inštruktorjev, 
učiteljev in drugih, ki jih zanima digitalna dostopnost. Ta novičnik predstavlja dostopno učno platformo, ki je na 
voljo na naslovu digital-accessibility.eu/learn. Platforma je bila razvita z mislijo na digitalno dostopnost. Razvita 
je bila na sistemu Moodle, odprtokodni rešitvi za e-učenje, ki je razširljiva, prilagodljiva in varna ter ponuja veliko 
izbiro dejavnosti. Rešitev je bila prilagojena za potrebe projekta, prevajanje posameznih predavanj in gradiv pa 
je omogočeno z uporabo naprednih vtičnikov za prevajanje. Poleg tega je bil razvit poseben vtičnik za prevajanje 
naslovov dejavnosti in gradiv, saj Moodle tega v celoti ne podpira. Za omogočanje dostopnosti je bil nameščen 
in konfiguriran vtičnik za dostopnost, ki posameznim uporabnikom omogoča spreminjanje nastavitev velikosti 
besedila in kontrasta glede na njihove vizualne potrebe. Spletno mesto vključuje tudi bralnik besedila, tako da 
lahko usposabljanja uporabljajo tudi uporabniki, ki imajo težave z branjem. 
 

Usposabljanja na razviti spletni učni platformi
Kot del našega izobraževanja o dostopnosti je bilo na učni platformi 
razvitih in pripravljenih šest modulov. Modul Uvod v digitalno 
dostopnost predstavlja, kaj je digitalna dostopnost, različne vrste 
oviranosti in z njimi povezane potrebe ter prepreke, s katerimi se 
srečujejo ljudje z oviranostmi in prednosti digitalne dostopnosti. V 
modulu so predstavljeni ustrezni standardi in zakonodaja, vključno s 
standardi WCAG 2.0/2.1. Ta modul je podan na začetku vsakega 
usposabljanja, da se udeleženci seznanijo s splošnimi informacijami 
o digitalni dostopnosti. Preostali učni moduli so opisani v 
nadaljevanju. 
 
V modulu Upravljanje digitalne dostopnosti se lahko seznanite z 
ustvarjanjem berljivih in razumljivih spletnih vsebin, dokumentov in 
večpredstavnostnih slik. 
V modulu Razvijanje/programiranje za digitalno dostopnost se lahko 
seznanite z dostopnimi spletnimi mesti, ki ustrezajo standardom 
WCAG. Modul zajema tematike od HTML, CSS pa do uporabe 
JavaScript-a pri razvoju dostopnih spletnih mest. 
V modulu Oblikovanje za digitalno dostopnost se lahko seznanite z 
učinkovito uporabo barv in kontrastov, z izbiro primerne tipografije 
za spletno stran ter z vidiki dostopnosti spletnega in grafičnega 
oblikovanja. 

 

http://digital-accessibility.eu/learn/
https://moodle.org/?lang=sl
https://moodle.org/plugins/filter_multilang2
https://moodle.org/plugins/block_accessibility
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=2
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=2
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=3
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=4
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=5


 

 

NOVIČNIK Št. 4 NOVEMBER 2020 

 

 

 

 
 

Za več informacij: obiščite naše Facebook, LinkedIn in Twitter spletne strani.  
 

 

Naročite se na novice o projektu. 
 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Podpora Evropske komisije za izdelavo te publikacije ne vsebuje podpore 

vsebinam, ki odražajo samo vidike avtorjev. Evropska komisija zato ni odgovorna za kakršnokoli uporabo 

informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.   

 

 

 

 

a 

 
V modulu Implementacija digitalne dostopnosti se lahko naučite, kako pripraviti 
načrt za uvedbo digitalne dostopnosti v organizacijah ter kako opraviti začetna 
preverjanja dostopnostnih preprek na spletnih straneh. Modul vključuje tudi 
smernice o izvajanju evropske direktive o spletni dostopnosti. V modulu Evalvacija 
digitalne dostopnosti se lahko naučite, kako ročno in z uporabo orodij za avtomatsko 
testiranje digitalne dostopnosti oceniti obstoječo vsebino na spletnih straneh. 
 

 

Prevodi usposabljanj  
Naloge in učna gradiva so na voljo v štirih jezikih partnerjev projekta (španščini, 
poljščini, slovenščini in grščini) ter angleščini. Za namen prevajanja učnih modulov je 
bilo potrebno razviti poseben vtičnik, ki je omogočil prevajanje v več jezikov.  
Vsebine so bile prevedene, da bi z njimi dosegli čim več zainteresiranih v 
izobraževanja o digitalni dostopnosti iz Evropske unije. Na ta način si lahko več kot 
152 milijonov ljudi iz EU ogleda učne vsebine v svojem maternem jeziku. Če 
upoštevamo še tiste ljudi, ki razumejo enega od ponujenih jezikov, pa to ni njihov 
materni jezik, pa je potencialnih obiskovalcev naših spletnih modulov še več. 

 
 

Zaključni dogodki projekta 
Uradni in javni zaključek dvoletnega projekta je potekal v obliki zaključnih 
konferenc v vsaki od sodelujočih držav. Na dogodkih je bil predstavljen 
projekt in njegovi rezultati: spletno mesto projekta, učna platforma, 
razpoložljivi učni moduli in drugi intelektualni rezultati.  
Ker javna srečanja trenutno niso dovoljena ali pa so odsvetovana, so 
konference potekale na spletu, brezplačno na voljo vsem zainteresiranim. 
 

 

 

V kolikor si želite pridobiti novih znanj s področja digitalne dostopnosti, obiščite našo spletno stran in se začnite 

učiti na naši spletni učni platformi.  

 

   

http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=6
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=7
http://digital-accessibility.eu/learn/course/view.php?id=7
https://digital-accessibility.eu/
https://digital-accessibility.eu/learn

