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Akadálymentesítés
Napjainkban cél mindenben a könnyű használat, a keresett információk gyors megtalálása.
A felhasználók egy részének azonban átlagostól eltérő képességei vannak, ők akadályba
ütközhetnek az internetezés és a mindennapi élet során.

Az akadálymentesség értelmezhető fizikai (pl. rámpa, vakvezető sáv), info-kommunikációs
(pl. jelnyelvi tolmács, braille vagy hangoskönyv) vagy komplex módon, fizikai és
info-kommunikációs szempontból egyaránt. Nagyon fontos, hogy már a tananyagok
szerkesztése során vegyük figyelembe az akadálymentesítés fontosságát és igyekezzünk
egyenlő esélyű hozzáférést biztosítani a tananyagokhoz a tanulók számára.

Ne felejtsük el, hogy bárkinek megváltozhatnak a képességei, ha csak rövid időre is. Ilyen
hétköznapi helyzetek lehetnek például a balesetben eltört kéz, ínhüvelygyulladás,
idősödéssel járó nehezebb pontos, precíz pozicionálás az egérrel.
Legyünk türelemmel és figyeljünk oda egymásra!

Célunk, hogy alapszinten akadálymentessé tehető legyen a tananyag. (WCAG “A” szint,
erről itt olvashat részletesebben.)

Funkciók

Screen reader

Képernyőolvasó, ami a szöveg- és kép tartalmat beszéd- vagy Braille-kimenetként jeleníti
meg. A képernyőolvasók elengedhetetlenek a vakok számára, és hasznosak látássérültek,
írástudatlanok, vagy tanulási nehézségekkel küzdőknek.

A felolvasó szoftver lineárisan halad, jobbra-balra, fel-le gombokkal vezérelhető.
Fókuszában lévő kiválasztott elem vagy mező az, amit a szoftver éppen felolvas.

Tananyag lejátszása során a tananyag megjelenítő felületét a felhasználói beállításokban
megadott nyelv szerint olvassa fel, a tananyagot pedig a tananyag nyelve szerinti nyelven.
Fontos: Tananyagok lejátszása során a JAWS felolvasó szoftvert támogatjuk!

A JAWS hivatalos oldala a https://infoalap.hu/megoldasok/hallhassam/jaws/ linken érhető el.
Itt válasszuk ki a legfrissebb verziót és kövessük a letöltési útmutatót.

Tananyag bejárhatósága felolvasó szoftverrel

A tananyagok szerkesztésénél van lehetőség arra, hogy különböző fejléc és paragrafus
szinteket határozzanak meg a szerkesztők, ennek megfelelően tud a tartalomban, a
tananyagoldalak között navigálni a felhasználó és felolvasni a felolvasó szoftver.
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A menü elemek szintén akadálymentesítettek, így a felolvasó szoftvereken keresztül meg
lehet nyitni és lehet navigálni a fogalomtárban, tartalomjegyzékben is.

A tananyagokba beszerkesztett gombok, interakciók szintén felolvashatóak az
akadálymentesítő szoftverekkel.

nxPreviewban és tananyag megjelenítőben: A tananyagoldalt a felolvasó szoftver balról
jobbra, felülről lefelé haladva olvassa fel, a tananyag elemei a fel-le nyilakkal navigálhatók.

Fontos: az nxEditorban mobil (XS) nézettartományban beszerkesztett mezőelrendezés
szerint olvassa fel a felolvasó szoftver a tartalmat, függetlenül attól, hogy milyen
nézettartományon történik a tananyagoldal lejátszása.

A tesztmezők akadálymentesítettek. Mivel minden feladattípus megalkotásánál az volt a cél,
hogy a látássérült tanulókat is ki tudják szolgálni, így a csoportosítás, párosítás és sorrendbe
rendezős feladattípusoknál, ahol a modern - mai sztenderdeknek megfelelő - drag&drop
megoldás van alkalmazva, belekerült egy alternatív megoldási mód, a select, amelyet lehet
akadálymentesíteni.

Általános szerkesztési szabályok

Mivel a felolvasó szoftverrel csak lineárisan, meghatározott sorrendben lehet a tartalmat
felolvastatni, így külön figyelmet igényel a rejtett mezőkkel kapcsolatos tananyag
szerkesztés. Célszerű segítségként valamilyen kiegészítő információt elhelyezni, akár egy
mező szerepet adni az adott mezőnek, amit a felolvasó szoftver érzékel majd és felolvas a
felhasználónak.

Az is segítség lehet a speciális igényű tanuló számára, ha a navigálás és tartalom
áttekintése külön oldalon történik, vagy jól áttekinthető a tananyag szerkezete (Ebből
generálódik automatikusan a tananyag megjelenítőben látható tartalomjegyzék), amit a
felolvasó szoftverrel ki tud olvastatni a felhasználó.

Füles oldal helyett használjunk harmonika menüt. Mivel ezekben csak adott sorrendben
kattintható végig a tartalom.

Megjegyzés: Füles menünek hívjuk, ahol külön “fülre” kattintva más-más mezőre vagy oldalra
navigálhat a felhasználó.
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Harmonika menü, ahol az adott menüpontok tovább kinyithatóak.

Figyelem!
A teszt kitöltés, feladat időkeret és az összegző időkeret beállításakor fontos
beleszámolni, hogy a felolvasó szoftvernek is idő szükséges a felolvasáshoz.

Képek akadálymentesítése

Képmezőkhöz alt-text

alt-text (alternatív text): ez egy képhez tartozó attribútum, más mező típusnál nem érhető el.
Funkciója minden felhasználó számára, akkor érhető el, ha a kép valamiért nem tud
betöltődni. Ezt a felolvasó szoftver is felolvassa, így akadálymentesítő szövegként is
működik.

A képmezőkhöz a Mezőtulajdonságok panelen leíró szöveget tudunk rögzíteni az
nxEditorban, amit a felolvasó szoftver a tananyag lejátszásakor felolvas a felhasználó
számára.

● max. 200 karakter
● Tananyagoldal mentésekor a képet leíró szövegmező is elmentődik.
● Nem nézettartomány függő, azaz minden nézettartományon azonos.

Tesztekhez importált kép típusú média elemhez alt-text

4



Tesztek létrehozásakor, a feladatbank- import táblázat description oszlopban, ha a média
(media) elem kép, és kitöltésre kerül a cella, akadálymentesítő szövegként (alt-text azaz
alternatív szöveg) működik, amit felolvas a képernyő felolvasó szoftver.

● max. 200 karakter

Fogalomtár kép alt-text

Lehetséges a Fogalomtár import táblázat media sor, description oszlopában a képekhez
alt-textet megadni.

Videók akadálymentesítése

Videó mezőhöz videó felirat fájl hozzáadása

A tananyagoldalon elhelyezett videóhoz feltölthető több videó felirat fájl, nyelvenként 1db. A
beállított lejátszási tulajdonságoknak és a kiválasztott nyelvnek megfelelően választja ki és
játsza le a lejátszó a videót, a kiválasztott nyelvű felirattal vagy felirat nélkül.

● a felirat alapértelmezett nyelve: Magyar
○ azonban, az összes nyelvet felajánlja az adott paraméter, amin feltöltöttek .vtt

fájlt.
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● a Felirat megjelenítése lejátszásnál paraméternek a következő értékek adhatók meg:

○ Beállított nyelv: a kiválasztott nyelven feltöltött videó felirattal játsza le a
videót a lejátszó.

○ Felirat kikapcsolva: automatikusan nem játszik le feliratot, de a felhasználó
számára bekapcsolható.

○ Felhasználói profilban beállított nyelv: a felhasználó profiljában beállított
nyelven megadott feliratot játsza le, ha van ilyen. Amennyiben a felhasználó
profiljában szereplő nyelven nem elérhető a videóhoz hozzáadott felirat,
akkor az alapértelmezett nyelvet választja a lejátszó.
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● nxPreviewban és tananyag megjelenítőben: a videó lejátszása során a tanuló
maga kapcsolhatja ki és be a felirat megjelenítést a videó alatti vezérlő sávon a “CC”
gombbal.

.vtt fájl létrehozása

A videó felirat fájl formátuma kötelezően: .vtt, ez egy olyan speciális fájl típus, amit
videókhoz feltöltve, a lejátszó értelmezni tud és feliratként megjeleníteni.

1. Készíts egy új szöveges fájlt egy tetszőleges szövegszerkesztő programmal.
2. Írd a fájl tetejére: WEBVTT
3. Üss egy ENTER-t, hogy kimaradjon egy üres sor.
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4. Minden felirat sort külön kell számozni (1, 2, 3 …), ez a szám a videó lejátszásakor
nem fog megjelenni.

5. A videó feliratának sorszáma után megadjuk, hogy a videóban mikor jelenjen meg az
adott szövegrész és meddig legyen látható. (Az idő intervallum megadásakor a
kötelező formátum: ÓRA:PERC:MÁSODPERC.MILLISZEKUNDUM)

6. Ezt követi maga a felirat szövegének adott sora.
7. Minden szöveg sort egy üres sor választ el.
8. Az utolsó felirat sor alá ne felejtsünk el egy ENTER-t ütni!
9. Végül mentsük el a fájlt. Az elnevezésben adjunk neki .vtt kiterjesztést (pl.:

vtt_file.vtt), a fájl típusaként pedig adjuk meg a “Minden fájl” értéket.

10. Lehetőség van a .vtt fájl hivatalos szintaxisát használva: a szöveget pozícionálni, a
betűk méretén, vastagságán változtatni. Megadható döntött betűtípus és aláhúzás is.

11. A komplexebb feliratozáshoz segítségünkre lehetnek a különböző feliratozó editorok,
ahol egyből a videó alá szerkeszthető a felirat. Erre a következő szerkesztő
programot ajánljuk: https://www.videohelp.com/software/Subtitle-Edit

Ha a fenti lépéseket figyelmesen követtük, a videó fájl feltöltése után, már nxPreviewban is
ellenőrizhetjük az eredményt a videó lejátszásakor.
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Mező szerepek

nxEditorban: A tananyag szerkesztése során a “Rendeltetés/Szerep leírása” panelen
megadható a mezőnek a “Mező rendeltetése/szerepe” paraméter, ahol több érték közül
választhatunk. Az itt beállított mező szerepkör alapján fogja a felolvasó szoftver értelmezni
és kezelni az adott mezőt. Például Gomb mező szerep megadása esetén, ha a felolvasó
szoftver az adott mezőhöz ér gombként értelmezi, jelzi ezt, majd felolvassa a
szövegmezőben lévő szöveget a tanuló számára.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az nxEditorban beállítható mező szerepeket és azok
használati módját:

Mező
rendeltetése/

szerepe

Szerep
angolul

Használata

Nincs Alapértelmezett érték. Nincs szerep megadva az adott mezőnek.
Szövegmező esetében a felolvasó szoftver felolvassa a mező tartalmát.

Gomb Button Kattintható elemekre vonatkozik, azaz azokra a mezőkre, amikre
Kattintás eseményt szeretnénk elhelyezni. Akárhány kattintás esemény
elhelyezhető egy elemen, csak 1 db szerep attribútumot kell kitenni az
adott mezőre.
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“Gomb” mező szerephez megadható “Szerep leírása” paraméter, ami

● max. 255 karakter lehet

Szövegmező esetében fontos megjegyezni, hogy a felolvasó szoftver a
mezőbe írt szöveget olvassa fel, nem a Szerep leírása paraméternél
megadottat, mert azt tooltip-ként érzékeli, amit a felhasználó a
billentyűzet segítségével érhet el. Minden más mező típusnál (pl. kép,
videó mezők, stb.) a szerep leírásban megadott szöveget olvassa fel a
felolvasó szoftver.

Fontos: A tananyagban lévő, beszerkesztett “gombok”, például egy kép
vagy szövegmező gombként való funkcionálását, a felolvasó szoftver
NEM érzékeli gombként, ha mező szerepként nem kapja meg a Gomb
értéket, azaz nem fogja felolvasáskor jelezni, hogy az gomb.

● Ha a Mező szerepe paraméter értékét “Gomb” értékről más
értékre változtatjuk, de meg volt adva hozzá leírás, akkor a
szöveg megmarad, de nem lesz szerkeszthető.

● A szerep és a leírás, az oldal mentéskor mentődnek el.

Cikk Article Az oldal önmagában is értelmezhető részét jelöli. Mint egy újság lapján
egy cikk.Több is lehet egy oldalon. A felolvasó szoftver szól, hogy ez
egy cikk, majd felolvassa a tartalmát.

Rács Grid Egy vagy több azonos méretű cella sort tartalmaz, mint egy
keresztrejtvény. Rács cellákból áll, azaz a rács cellák rendezőmezője
kapja meg a Rács mező szerepkört. A felhasználó a fel-le billentyűk
segítségével navigálhat a rácsban és kiválaszthat benne cellákat.

Megjegyzés: Hasonló a táblázathoz, de az egy nem interaktív struktúra, a
felolvasó szoftver felolvassa a cellák tartalmát, de elemeket kiválasztani,
fókuszálni nem lehet benne.

Rács cella Gridcell Rácson belül egy sorban a legkisebb elem.

Lista List Felsorolásszerű információt tartalmaz. A Lista több Listaelemből áll,
azaz a listaelemek rendezőmezője kapja meg a Lista mező szerepkört.
A felhasználó a fel-le billentyűk segítségével navigálhat benne.
A felolvasó szoftver felolvassa, hogy hány elemet tartalmaz a lista a
listába való belépéskor.

Listaelem Listitem Egy elem a Listán belül.

Ábra Figure Minden olyan tartalom, amelyet csoportosítani kell (tartalmazhat képet,
videót, hanganyagot, kódrészletet vagy egyéb tartalmakat), ábraként
azonosítandó. Mindenképpen kell valamilyen vizuális elemet
tartalmaznia, alatta egy szöveges leírással. A felolvasó szoftver jelzi,
hogy ábra található az oldalon, majd felolvassa a hozzá megadott
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szöveges leírást.

Érdekesség
box

Compleme
ntary

A fő tartalommal kapcsolatos rész kiegészítő információinak jelölésére
szolgál, a felhasználó átugorhatja. A felolvasó szoftver jelzi, hogy
Érdekesség boxon van a fókusz, majd felolvassa a tartalmát.

Fontos box Region A szerző által fontos tartott információkat tartalmazza. A felhasználó
figyelmét segít felhívni arra, hogy az adott régiót, ne ugorja át. A
felolvasó szoftver jelzi, hogy Fontos boxon van a fókusz, majd
felolvassa a tartalmát.

Táblázat Table Egy nem interaktív táblázat struktúra, ami sorokat és cellákat tartalmaz.
A fel-le, jobbra-balra billentyűkkel navigálhat a táblázatba és azon belül
adott sorokra/oszlopokra és cellákra a felhasználó. A táblázat minden
sorát, oszlopát és elemét magába foglaló rendezőmező kapja meg a
Táblázat szerepkört.

Sor Row Táblázaton vagy Rácson belül használható szerepkör. Mivel több
Cellából áll, a sorhoz tartozó cellákat befoglaló rendezőmező kapja
meg, ezt a mező szerepkört.

Cella Cell Táblázaton belül egy sorban a legkisebb elem.

Oszlopfejléc Columnhea
der

A táblázat oszlop fejlécének celláit tartalmazza. Mivel több eleme van, a
cellák rendezőmezője kapja meg az Oszlopfejléc mező szerepkört. A
felolvasó szoftver jelzi, hogy oszlopfejlécre fókuszál, majd a
billentyűkkel kiválasztott cellát felolvassa. (Oszlopsoros táblázat)

Fontos: ugyanabban a táblázatban sorfejléccel együtt, nem javasoljuk
a használatát!

Sorfejléc Rowheader A táblázat első sorát, azaz sorfejlécét jelenti. Mivel több eleme van, a
cellák rendezőmezője kapja meg a Sorfejléc mező szerepkört. A
felolvasó szoftver jelzi, hogy sorfejlécre fókuszál, majd a billentyűkkel
kiválasztott cellát felolvassa. (Oldalsoros táblázat)

Fontos: ugyanabban a táblázatban oszlopfejléccel együtt, nem
javasoljuk a használatát!

Link Link Kattintható link, ami egy külső oldalra navigál.

“Link” mező szerephez megadható “Szerep leírása” paraméter, ami

● max. 255 karakter lehet
● A Gomb mező szerephez hasonló módon működik.

Címsor 1-5 Header 1-5 Címsorokkal jól követhető tananyag struktúra építhető fel.
Szerep leírás nem adható meg hozzájuk!
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nxPreviewban és tananyag megjelenítőben: a felolvasó szoftver a mezőket a “Mező
rendeltetése/szerepe“ mezőben megadott szerep szerint ismeri- és olvassa fel.

Események, interakciók

Fókusz áthelyezése interakció

A Fókusz áthelyezése interakció használata során a felolvasó szoftver a megadott mezőre
fókuszál, és azt olvassa fel. A cél mezőben, azt a mezőt kell megadni, amelyik mezőre
áthelyeződik a fókusz.

Fókusz áthelyezés után, a felolvasó szoftver onnan folytatja a felolvasást, ahová áttettük a
fókuszt, ezzel az interakcióval átugorhatóak mezők.

Fontos:
● Az interakció csak Mező megjelenése eseményhez vehető fel.
● Lehetséges célmezők: szöveg, kép, videó mező

Szerkesztési javaslatok

IKT szempontból hátrányos helyzetű felhasználók egyedi figyelmet igényelhetnek:

● Vak/ látássérült /gyengénlátó
○ képernyő felolvasó programok
○ értelmes, egymásba ágyazott címsorok, logikus címsor szintek
○ szemantikus leírás fontossága (p.: gomb, mező, kép alt-text)
○ a Windows nagyító funkciója
○ oldal olvashatósága (kontraszt, betűtípus, betűméret)

● Színtévesztő/ színvak
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○ helyes-helytelen válaszok esetében, ne csak színnel közvetítsünk
információt, hanem a ✓ és ✘ ikonok használatával is.

● Siket/ halláskárosult
○ hangzó leírás (AD vagy CC) a videó lejátszáskor

■ CC (Closed Captioning): a videó hanganyagának szöveges átirata szó
szerint vagy szerkesztett formában. Elég ideig látszódjon a képernyőn
a szöveg, hogy el lehessen olvasni.

■ AD (Audio Description): Tartalmaz beszédben nem előforduló
mozzanatokat is.

○ rövidített/ tömörített szöveg, az eredeti mondanivalóval
megegyezően(számoljunk plusz időt, ha a szöveg nehezebb vagy idegen
szót tartalmaz)

● Mozgáskorlátozott
○ sok gépelés mellőzése
○ pontos pozícionálás gond lehet, ezért ne használjunk nagyon kicsi ikonokat.
○ az alkalmazás navigálható legyen alternatív beviteli eszközökkel (pl. fej/láb

egér, billentyűzet), például a fókusz áthelyezése interakció használatának
segítségével.

○ gyorsbillentyűk használata nehézkes: pl. ha valaki csak az egyik kezét tudja
használni, nehezére eshet a billentyűzeten a CTRL+ALT+F12-es kombinációt
lenyomni. Megoldás lehet számukra a Beragadó billentyűk funkció
használata, ami az operációs rendszerek nagy részében elérhető. Hívjuk rá
fel a figyelmet a tananyagban!

● Diszlexiás/diszgráfiás
○ számukra könnyen olvasható betűtípus használata
○ különböző szövegek felvillanása között maradjon ki min. 1 mp a megértés

könnyítésére
○ nyelvtani, grammatikai hibáktól mentes szöveg
○ hosszú szövegnek alternatív, rövid összefoglaló
○ a szöveg piktogramokkal való kiegészítése
○ jól strukturált tartalom
○ hosszú dokumentumot kezdjünk tartalomjegyzékkel

● Epilepsziás
○ kerüljük a sok piros szín használatát
○ egy másodperc alatt ne legyen 3-nál több villanás a képernyőn

● Technológiailag megkülönböztetett
○ kis képernyő (mobil nézet)
○ lassú böngésző
○ időzítés, illetve a felhasználónak legyen elég ideje.
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