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Kiitos ilmoittautumisestasi ja tervetuloa koulutukseen

Esteettömästi saavutettavaa sisällöntuotantoa
Aika

tiistaina 13.12.2016 klo 10.00 - 12.00

Paikka ilmoittautumisesi mukaan

HAMK Korkeakoulukeskus, tila D-215
tai

etänä (linkki istuntoon)
Ovatko eri muodossa olevat tiedostosi siinä muodossa, että jokainen pystyy niitä käyttämään?
Saavutettavaa sisällöntuotantoa –koulutuksessa perehdytään konkreettisesti yleisempien asiakirjojen
saavutettavuuskysymyksiin sekä kielen ja hahmotettavuuden merkitykseen.
Kouluttajat
Virpi Jylhä, saavutettavuuden asiantuntija, Näkövammaisten liitto ry
Juha Sylberg, esteettömyysasiantuntija, Näkövammaisten liitto ry
Sisältö
Tekstiasiakirjat ja saavutettavuuskysymykset
• Saavutettavan asiakirjan laatiminen käyttäen MS-Wordia
• Saavutettavan Excel-taulukon laatiminen
Tekstigrafiikkaesitykset ja saavutettavuuskysymykset
• Saavutettavan asiakirjan laatiminen käyttäen MS-PowerPointia.
Saavutettavuuden tarkistaminen erilaisilla välineillä ja tarkistuslistoilla
PDF-tiedostot ja saavutettavuus
• PDF/UA-standardi, asiakirjan rakenne pdf-formaatissa
• Saavutettavuustarkistukset käyttäen Adobe Acrobatia
Kielen ja hahmotettavuuden merkitys saavutettavuudessa
• Kognitiivinen saavutettavuus
• Selkokieli ja selkeä kieli
Multimediasisällöt
• Tekstityksen merkitys huonokuuloisille
• YouTube-videon tekstittäminen
• Viittomakielisen tekstityksen merkitys kuuroille
• Tekstityksen kontrastin parantaminen heikkonäköisille
Lisätietoja koulutuksesta antaa
lehtori Tarjaleena Tuukkanen
tarjaleena.tuukkanen@hamk.fi, puhelin 040 848 0606
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Koulutus on ’Osaaminen ratkaisee’ -ESR-hankkeen järjestämä ja rahoittama, ja on maksutonta HAMKin
opiskelijoille ja henkilöstölle.
Koulutukseen osallistuja täyttää ESR-Henkilötieto-seurannan mukaiset Aloitus- ja Lopetuslomakkeen
(Aloituslomake 9.1/9.2 ja Lopetuslomake 9.1/9.2).
Tiedot kirjataan hankkeen toimesta ESR-Henkilötietojärjestelmään. Lomakkeita käsitellään ja säilytetään
luottamuksellisina.
Lomakkeet voi täyttää käsin tai koneella. Lomakkeisiin tulee allekirjoitus ja päiväykseksi koulutuksen
päivämäärä.
Lomakkeet ovat liitteenä, samoin Täyttöohje ja Ammattiluokat (Aloituslomakkeella Työssä-kohdan
valinneita varten). Lomakkeita on saatavilla myös koulutustilaisuudessa.
Lopetuslomake (ns. palaute) täytetään koulutustilaisuuden jälkeen/päätteeksi.
HUOM! Mikäli olet jo täyttänyt Aloituslomakkeen hankkeen aiemmissa tapahtumissa, sitä ei täytetä
uudelleen. Sen sijaan Lopetuslomake (ns. palaute) täytetään kaikista osallistumisista.
Lomakkeiden palautus joko paikan päällä tai HAMKin sisäisessä postissa os. Elisa Tuominen /AOKK tai
postitse (suosittelemme kirjattuna-lähettämistä) os. Elisa Tuominen, HAMK/AOKK, PL 230, 13101 HML.

Osaaminen ratkaisee -hankkeessa
• tuodaan korkeakouluun tietoa saavutettavuudesta ja esteettömyydestä
niin opiskelussa kuin työelämään siirtymisessä
• kehitetään avustavaa teknologiaa (Avustavan teknologian verstas -toiminta)
• kokeillaan uudenlaisia ohjaus- ja toimintatapoja opiskelijoiden
työllistymisen tukena
• parannetaan työnantajien valmiuksia erilaisten osaajien rekrytointiin
• valmennetaan HAMKin henkilökuntaa erityistä tukea tarvitsevien
opiskelijoiden ohjaukseen
www.hamk.fi/osaaminen-ratkaisee

