Laba Prakse

WAI-NOT
WAI‐NOT piedāvā cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem ir pieejams

Īss kopsavilkums

internets. WAI‐NOT tāpēc izstrādāja pasūtījuma mājas lapas par viņiem. Šī
mājas lapa ir izglītības, (re) radoša, informatīvu un interaktīvu. Pasniedzējiem
un uzraudzības iestādes var konsultēties ar manuālo un mācību video.

Mērķa grupa

Garīgās attīstības traucējumiem jaunieši un pieaugušie. Skolas cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un viņu personāla apmācību centri, dienas aprūpes centru
cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
Mājas lapa kā instruments, lai padarītu IKT pieejamas jauniešiem ar garīgās
attīstības traucējumiem un pieaugušajiem.
•  Mājas (www.wai‐not.be)
•  Zems slieksnis
•  pielāgotas personām nav spējīgi lasīt, nerakstīt
•  Droša vide
•  apmācība skolotājiem / treneriem

Labas prakses
apraksts
(max. 2000 signs)

mērķi:
•  General ‐ padarīt IKT pieejamas garīgās invalīdiem
•  didaktiskā ‐ meklējot novatoriskas mācību metodes, kas ir atbilst to
vajadzībām
•  Izglītības ‐ izstrādāt metodi, lai palielinātu integrāciju IKT savā mācību
programmā
•  Sociālā ‐ veicinot to tālāku sociālo integrāciju, uzlabojot viņu
pašvērtējumu

Galvenās iezīmes:
•  Security ‐ aizsargā interneta vide
•  Accessible navigācija ‐ vizuāli un dzirdes atbalsta navigācija (beta‐ un
sklēras‐piktogramma valoda, pielāgots krāsas)
•  atpūta ‐ spēles, puzles, mūzika
•  Informācija ‐ digitālā laikraksts ( "Wablieft"), WN + pieaugušajiem
•  Interaktivitāte ‐ tērzēšana, e‐pastu, e‐kartiņas, sociālo tīklu,
konsultācijas
Pieejamība:
•  Katram lietotājam ir savs profils
•  Teksts uz runu
•  piktogrammas
•  Teksta
•  Pictures
•  Friendly Lay‐out
•  Vienkārša struktūra
Viegli pieteikšanās procedūra un paroli piktogrammās
Dažādas funkcijas pieejams: News, My WAI‐NAV (Social Network), Mail
(intern & extern), Čats, Forum, viktorīna, mūsu vietā, Citas vietnes
(cilvēkiem ar invaliditāti)
WAI‐NOT:
•  piedāvā saviem lietotājiem iespēju veidot kopienu ar regulēts
tērzētavu
•  ir tūkstošiem ikdienas lietotāju Flandrijā (to skaits pieaug katru
nedēļu)
•  sadarbojas ar vairākām organizācijām IKT jomā un izglītībā.
Apvienojot šīs zināšanas un pieredzi, rada jaunas iespējas
•  piedāvā atbalstu un zināšanas par IT un izglītību dissabled bērniem
•  piedāvā dokumentāciju un rokasgrāmatas izmantošanas WAI‐NOT
•  piedāvā datu bāzi par kurām saistītiem rakstiem par izglītību un
apmācību, cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Ieteikumi

WAI‐nav saņēmis daudz balvu: Microsoft, Digikids, Foundation King Boudewijn,

īstenošanai un

SWIFT, KlasCement, Telenet uc

izplatīšanai (max
300 signs)

Apbalvots par e‐iekļaušanas, e‐prakses etiķetes, Labākā prakse E‐mācīšanās
Eiropā 2003, IST. Ir arī poļu versija mājas lapā pieejama.

vzw WAI-NOT

Organizēšanas
informācija

Tervuursesteenweg 295, 3001 Leuven (Heverlee) BELGIUM
E-mail: secretariaat@wai-not.org
Helpdesk: info@wai-not.org

