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I.Bevezető

A „Természet korlátok nélkül” projekt gyakorlati segítséget nyújt a természeti élmények hozzá-
férhetőségének javítása érdekében. A projekt célja, hogy a természetet mindenki megtapasztal-
hassa külső segítség nélkül is. Jelen útmutatóban összegyűjtött információk a projekt kereté-
ben korábban kidolgozásra került tájékoztató anyagokra épülnek, például a döntési mátrixon 
(egy önellenőrző eszközön, amelynek segítségével megvizsgálhatjuk, hogy az adott útvonal 
milyen mértékben hozzáférhető, milyen akadálymentesítési fejlesztésekre lenne szükség). Min-
den akadálymentesítési fejlesztés, minden inkluzív programajánlat, minden releváns információ 
megosztása segít egy lépéssel közelebb kerülni ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő személyek 
jobban megismerhessék a természeti élményeket. Ne habozzunk, cselekedjünk!

Ez a kiadvány azokra a kommunikációs akadályokra összpontosít, amelyekkel a fogyatékosság-
gal élő személyek találkozhatnak a természeti élmények megismerése kapcsán, főként az egyéni 
kirándulások vonatkozásában, amikor is a kommunikáció nagyrészt egyirányú, a fogyatékos-
sággal élő személyek nem tudnak visszajelzést küldeni az üzenettel kapcsolatban. Az interaktív 
kommunikáció inkább a szervezett túrákra jellemző, amelyek akadálymentesítéséről a „Termé-
szeti élmények és környezeti nevelés a fogyatékossággal élő emberek számára” elnevezésű út-
mutatóból tudhat meg többet. Az egyéni természeti élmény alatt nem feltétlenül azt értjük, hogy 
az adott személy egyedül van a természetben, hanem azt, hogy a túrát nem képzett túraveze-
tő vezeti. Bár a fogyatékos látogatókat sok esetben a személyes segítőik kísérik a túra során, 
azonban a természet megismerése mégsem olyan, mintha önállóan szereznék élményeiket.

A kommunikáció során a feladó egy kommunikációs csatornán keresztül juttatja el az üzenetet 
a címzettnek. Kommunikációs probléma bármelyik elem tekintetében felmerülhet. A szervezett 
túrák akadálymentesítését segítő útmutatóban részletesen bemutattuk, hogy mire kell fi- 
gyelnie a túravezetőnek a fogyatékossággal élő személyekkel való kommunikáció során, így 
jelen kiadványban az egyéni természeti élmények megtapasztalása során fellépő kommuni-
kációs akadályok elhárításával fogunk foglalkozni. Ezekben az esetekben az üzenet feladójának 
nincsen kapcsolata a címzettel, a címzett pedig nem küld visszajelzést az üzenet feladójának.

Amikor egy adott helyszín vagy természeti élmény hozzáférhetőségével foglalkozunk, fontos, 
hogy a felmerülő akadályokat a fogyatékossággal élő személyek szemszögéből közelítsük meg. 
Például a kerekesszékkel közlekedő személyek számára a lépcső kialakítása helyett beszerel-
hetünk liftet vagy rámpát, vagy tervezhetünk számukra speciális, tobogán-szerű széket is, mint 
ahogy teszik ezt például Spanyolországban, míg máshol lift viszi fel a látogatókat az erdő fölött 
lévő kilátótorony tetejére.

Az akadálymentesítés során a felmerülő problémákat kétféleképpen kezelhetjük. Egyrészt segít-
séget nyújthatunk a közvetlenül a fogyatékossággal élő személyeknek például speciális segéd-
eszközök biztosítása révén (pl. a hallókészülékek vagy az okostelefon-alkalmazások használa-
tával). A másik megoldás, ha az adott helyszínt alakítjuk át mindenki számára hozzáférhetővé, 
ugyanis bizonyos esetekben a speciális eszközök használata önmagában nem elegendő.
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Még a legjobban megtervezett táblák sem képesek helyettesíteni a természet megtapasztalásának az élményét. 

Barycz-völgy, Lengyelország © ETNA
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Ha egy helyszínt akadálymentesítünk, melyet már így is sokan látogatnak, az átalakítások nem 
csak a fogyatékossággal élő látogatók számára előnyösek, hanem a kisgyermekes családok 
vagy idősek számára is segítséget nyújtanak. Ideális esetben minden szolgáltatás inkluzív, azaz 
mindenki számára hozzáférhető. Ha a szolgáltatást eleve úgy tervezzük, hogy mindenki számára 
hozzáférhető, később nem kell azokat módosítani, így nem kell erre pluszban költeni. Azonban 
sok esetben nincs arra lehetőség, hogy mindenki számára hozzáférhető ajánlatokat dolgozzunk 
ki. Az adott helyszín vagy program sokszor csak egy adott fogyatékossággal élő személyek 
számára hozzáférhető. A cél, hogy a programok minél több ember számára elérhetővé váljanak, 
akár a meglévő ajánlatok átalakítása révén.

Nem lehet mindenki számára ugyanazokat a tájékoztató anyagokat használni, mivel nem biztos, 
hogy azokat mindenki megérti. Például a Braille-írást a látássérült személyek csak egy bizonyos 
része ismeri, míg a 3D-s információs anyagok mindenki számára előnyösek. Fontos szempont 
hogy a száraz, tudományos információkat vonzó és érdekes módon mutassuk be az olvasók 
számára. A tervezés során vegyük figyelembe a várható költségeket, a tervezett látogatószámot, 
és mindig tartsuk szem előtt, hogy az intézkedések ne zavarják meg a helyszín természetes 
állapotát.

Számos jogi előírás van érvényben, mint például az akadálymentesítési törvény, az uniós szab-
ványok és egyéb nemzetközi normák. Az előírások bizonyos szervezetek (például közintézmé-
nyek) számára kötelező erejűek, míg más szervezetek (például magánvállalkozások) számára 
inkább csak ajánlások. Néhány EU-n kívüli szabvány, mint például az amerikai ADA, hasznos 
iránymutatásként szolgálhat. A jogi előírásokkal kapcsolatban bővebb információ a szervezett 
túrák akadálymentesítésével kapcsolatos útmutatóban és a fizikai akadályok leküzdéséről szóló 
útmutatóban található.



8

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

2. Hogyan használjuk ezt a kiadványt?

Ebben a kiadványban azokat a főbb kommunikációs akadályokat mutatjuk be, amelyekkel a 
fogyatékossággal élő személyek szembesülnek, valamint ismertetjük azokat a kommunikációs 
csatornákat, amelyek segítenek a felmerülő problémák leküzdésében. Az egyes fejezeteket pik-
togramokkal jelöljük. A piktogramok jelentését a szervezett túrák akadálymentesítésével foglal-
kozó útmutatóban találja.

A 3. fejezetben részletesen kifejtjük, hogy milyen kommunikációs akadályok zavarják meg a 
fogyatékossággal élő személyeket a természet megismerése során. A 4. fejezetben pedig pél-
dákat mutatunk be, hogy a felmerülő problémákat hogyan lehet a különböző kommunikációs 
csatornák vonatkozásában kezelni. A kommunikációs csatornák kapcsán a leginkább érintett 
célcsoportok kommunikációs akadályaira koncentrálunk. Az oldal szélén piktogrammal jelöljük 
az érintett fogyatékossággal élő csoportokat.
A kiadvány példákat és javaslatokat tartalmaz, de nem nyújt teljes körű tájékoztatást. A kiadvány 
célja, hogy felhívja a figyelmet az egyes problémákra, és ötleteket adjon azok megoldásához. Az 
új technológiák megjelenése és terjedése jelentős segítséget jelent az akadályok leküzdésében, 
ugyanakkor a szabályok és előírások továbbra is elengedhetetlenül fontosak. Reméljük, hogy a 
kiadvány segítségével másokat is arra ösztönözhetünk, hogy tegyenek a természet hozzáférhe-
tőségének javítása érdekében!
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3. Kommunikációs akadályok

Akadályozott kommunikáció esetén valaki nem tud másokkal kommunikálni, mert nem tudja 
használni valamelyik érzékszervét, vagy nem képes segítség nélkül hozzáférni az információhoz. 
A kommunikációs akadályok félreértésekhez és félreértelmezésekhez vezethetnek. A kommu-
nikációs problémák származhatnak a nem egyértelmű megfogalmazás, a figyelem hiánya, a 
képességek különböző szintje vagy az eltérő szintű nyelvtudás miatt és jelentkezhetnek mind az 
üzenet küldője vagy az üzenet vevője oldalán, vagy a kommunikációs csatorna vonatkozásában 
is. A kommunikáció során a túraútvonalak kezelőinek, a túravezetőknek, és környezeti neve-
lőknek figyelembe kell venniük a fogyatékossággal élő látogatók igényeit és korlátait, hogy az 
információt megfelelő módon közvetíthessék számukra.

Kommunikációs akadályok: Cirill betűvel írt tájékoztató 

tábla és egy zavart látogató. A nyelv csak egy a számos 

kommunikációs akadály közül. Tsarska Bara Rezervátum, 

Szerbia © ETNA

3.1 Hallással kapcsolatos akadályok

A hallás fontos, sőt egyesek számára a legfontosabb érzékszerv a kommunikációban. Az egyéni 
kirándulások során a kommunikációban kisebb hangsúly van a hallott információk megosztásán 

Fújja a szél a németországi Hochenburgban található 

szobrot, melynek hangja feledhetetlen élményt nyújt. Van-

nak, akik ezt azonban nem tapasztalhatják meg. © ETNA
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és megértésén, ugyanakkor a hallássérült látogatóknak csak korlátozott lehetőségük van a 
természet hangjainak megismerésére, és csak korlátozottan képesek reagálni a természetben 
előforduló hanghatásokra. A hallással kapcsolatos problémákat részletesen bemutattuk a szer-
vezett túrák akadálymentesítésével foglalkozó útmutatóban, beleértve a siket személyekkel való 
kommunikációt, a hallókészülék használatát, vagy a jobb koncentrációs és látási körülmények 
szükségességét az elhangzott információ érzékelése és megértése érdekében.
Amikor a hallássérült személyek számára szeretnénk tájékoztató anyagokat készíteni, figyelem-
be kell vennünk, hogy a hallássérült személyek korlátozott képességekkel és speciális igények-
kel rendelkeznek, ezért másképpen is kommunikálnak. A siket személyek nem rendelkeznek 
hasznosítható hallásmaradvánnyal és általában nem viselnek hallókészüléket, mivel azok hasz-
nálata az állapotukat nem javítja. A kommunikáció során a siket személyek többségében saját 
jelrendszert, a jelnyelvet használja. Ezzel szemben a nagyothalló személyek hallásmaradvány-
nyal rendelkeznek (mindkét fülükön vagy csak az egyiken). A halláskárosodás mértékétől függően 
hallanak és értenek bizonyos hangokat és zajokat. Ezért hallókészülék segítségével megérthetik 
a beszélt nyelvet. Mivel a beszélt kommunikáció hozzáférhető számukra, nem használják a jel-
nyelvet. A legtöbb esetben nem is ismerik. (Ha többet szeretne megtudni a hallássérült személyek 
speciális igényeiről és problémáiról, akkor a szervezett túrák akadálymentesítésével foglalkozó 
útmutatóban bővebben olvashat a témáról.) 
A hallássérült személyek számára a legnagyobb nehézséget a hallott információ megértése 
jelenti. Ezért ha tájékoztató anyagokat (például videófilmet vagy audió-útmutatót) szeretnénk 
készíteni számukra, vagy a helyszínen szóbeli tájékoztatást szeretnénk nyújtani részükre, fontos, 
hogy az információt vizuálisan, olvasható formában is megjelenítsük. Bár az egyéni természeti 
élmények megismerése során kisebb hangsúly van a hallott információ megértésén, mint a ve-
zetett túrák esetében, ugyanakkor ilyen esetekben is sokszor nélkülözhetetlen az információhoz 
való hozzáférés, például az információs pultnál történő tájékoztatás, vagy a moziteremben leve-
tített tájékoztató film megértése érdekében. A jelnyelv használata jó megoldás lehet, ugyanakkor 
nem mindig elégséges, mivel nem minden hallássérült személy használja a jelnyelvet (különösen 
azok, akik az életük egy későbbi szakaszában vesztették el hallásukat). Előfordulhat továbbá, 
hogy nem áll rendelkezésre a témában jártas jeltolmács, aki ismerné a releváns szakkifejezése-
ket. Nagyobb csoportok esetén, különösen melyekben vegyesen vesznek részt ép és fogyaté-
kos személyek, valamint interaktív feladatok teljesítése során elengedhetetlen, hogy megfelelő 
támogatást nyújtsunk a speciális igényű személyeknek.
Végül, de nem utolsó sorban nem feledkezhetünk meg a gazdasági szempontokról sem. A 
vizuális szemléltető anyagok (írott szöveg, illusztrációk) minden látogató számára értehető és 
értelmezhető tájékoztatást nyújtanak, és így nem szükséges szakképzett munkatársat külön erre 
a célra alkalmazni.

3.2 Látással kapcsolatos akadályok

Bár a természet megismerésének élménye nem teljes a látás képessége nélkül, még így is sok 
más inger érhet minket: például a tópart nyugalma miközben lemegy a nap, madarak éneke 
vagy a békák kuruttyolása, a fenyőfa illata vagy a nedves fű érintése. Amellett, hogy nem tudjuk 
élvezni a színeket, táj látványát vagy, hogy a vadon élő madarak éppen merre szállnak, mit csi-
nálnak, két másik akadály is kapcsolódik a látás képességének hiányához. A látássérült szemé-
lyek egyrészt nem férnek hozzá a tájékoztató táblákon és a nyomtatott tájékoztató anyagokban 
közölt információkhoz, másrészt nehezen tájékozódnak a terepen. Mivel nem látnak semmit, 
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 vagy csak korlátozott mértékben látnak, nem könnyű számukra odatalálni az érdekes helyszínek- 
re, ráadásul az úton található akadályok miatt sokszor veszélyes is kint a természetben közle-
kedniük.

Az érintés nagyon fontos érzékelés a látássérült szemé-

lyek számára. © UWD

Mint azt a vezetett túrák akadálymentesítésével foglalkozó útmutatóban már bemutattuk, a 
látássérülés mértéke nagyon változó. Általános tévhit, hogy a látássérült emberek nem látnak 
semmit. Ez természetesen igaz néhányukra, azonban sokan vannak, akik észlelnek némi fényt 
és árnyékokat, látásuk homályos vagy csőlátásuk van. A látás romlása, elvesztése szorosan 
kapcsolódik az öregedéshez. Bár önmagában ez nem fogyatékosság, mégis nehézséget jelent 
számukra.
A becslések szerint Európában a látássérült személyek csupán 5-15% ismeri a Braille-írást. Az 
Egyesült Királyságban például egy év alatt csupán 80 diák tanul Braille-írást az iskolában. Egy 
európai országokat vizsgáló tanulmány szerint, a modern technológiák fejlődésével a Braille-írás 
szerepe egyre csökken. A hangoskönyvek terjedésével nincs szükség a Braille-írás ismeretére, 
ugyanakkor a Braille-írás szerepe továbbra is nagyon fontos a tájékozódáshoz (pl. útirányok 
megadása vagy az emeletek számának jelzése a liftben), a tárgyak megnevezéséhez, vagy a 
bankjegyek értékének feltüntetéséhez. A Braille-írás továbbá a tudományos kiadványokban is 
nélkülözhetetlen, különösen a matematikai képletek esetében.

3.3 Megértéssel kapcsolatos akadályok

A fogyatékossággal élő személyek közül valószínűleg ez a csoport a legváltozatosabb. Bővebb 
tájékoztatásért olvassa el a vezetett túrák akadálymentesítésével foglalkozó útmutatónkat. A 
kommunikáció során a fő nehézséget az információ megértése és értelmezése jelenti számukra. 
Az információ megértése valakinek az értelmi képessége miatt okoz nehézséget, míg mások az 
érzelmi állapotuk miatt szembesülnek megértési vagy koncentrációs problémákkal. Ugyanakkor 
a nyelv nem megfelelő ismerete szintén megnehezíti az információ megértését, például a külföldi 
turisták vagy a kevésbé képzett személyek esetében. 
Az alkalmazható eszközök: az egyszerű (könnyen értelmezhető) nyelvhasználat és illusztrációk, 
függetlenül a kommunikációs csatornától. Ugyanakkor tartsuk észben, hogy ezek az eszközök 
nem szüntetnek meg minden akadályt.
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Az Eriskirchi természetvédelmi központ falán lévő graffiti 

már messziről észrevehető. Ha valaki nem tud olvasni, 

akkor is könnyen értelmezhető. © Gerhard Kersting

3.4 Mozgással kapcsolatos akadályok

A kommunikációs problémák kevésbé jellemzőek a mozgássérült személyekre, ugyanakkor 
sok esetben előfordul, hogy neurológiai probléma okozza a mozgásszervi sérülést, mely más 
fogyatékosságokkal jár együtt. Ezekkel bővebben a több érzékszervi károsodás kapcsán fog-
lalkozunk. A mozgássérülés önmagában akkor okozhat kommunikációs problémákat, ha a 
fogyatékossága miatt az illető nem fér hozzá az információhoz. Ezt okozhatják egyrészt fizikai 
akadályok, melyekkel részletesebben a fizikai akadályok leküzdésével foglalkozó útmutatóban 
már foglalkoztunk, ugyanakkor ebben a kiadványban is megemlítünk majd néhány problémát 
és megoldási javaslatot. Ha az információhoz nem lehet hozzáférni (mert a tájékoztató tábla túl 
messze található a túraútvonaltól, vagy a tájékoztató táblát kis betűmérettel nyomtatták, vagy 
túl magasan, rossz szögben megdöntve, nem megfelelően megvilágítva került kihelyezésre), az 
bárki számára problémát jelenthet. Ráadásul ne feledjük, hogy a kerekesszékkel közlekedő sze-
mélyek számára nehézséget okozhat a fejük elfordítása, vagy előfordulhat, hogy a járdaszegély 
vagy az egyenetlen talaj miatt nem lehet közelebb menni a táblához, mely nehézséget okozhat 
a járóbot segítségével közlekedő személyek, vagy a babakocsit toló kisgyermekes családok 
számára is.
A rosszul megtervezett útjelző rendszer (vezetősávok) miatt felmerülő kommunikációs problé-
mák meghosszabbíthatják a távot, és így előfordulhat, hogy többet kell gyalogolni, például ha a 
kereszteződésben nincsen egyértelmű tájékoztató tábla és rossz fele fordulunk. Ilyen helyzetnek 
senki sem örül, de a mozgássérült személyek számára ez különösen nagy gondot jelenthet.

A kerekesszékkel közlekedő személy madármegfigyelésen vesz részt a Dorset 

melletti természetvédelmi területen az Egyesült Királyságban, melyen nagyon jól 

boldogul egyedül, külső segítség nélkül is. © ETNA
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4. Kommunikációs csatornák

Univerzális tájékoztató anyagok készítse az elsődleges cél, amikor is az információ mindenki 
számára hozzáférhető és érthető. Amennyiben ez nem megoldható, akkor az egyes fogyatékos-
sággal élő csoportok igényeinek megfelelően különböző tájékoztató anyagokat kell létrehozni. 
Például, ha tájékoztatást szeretnénk adni mind az ép, mind az értelmi fogyatékossággal élő 
személyeknek, akkor ahelyett, hogy egy mindenki számára szóló kiadványban próbálnánk meg 
összevonni a különböző igényeket, célszerűbb a tájékoztató anyagot két különböző változatban 
elkészíteni, az egyiket normál nyelvezettel a másikat pedig egyszerű nyelvhasználattal írva. A kü-
lönböző változatok esetén mindig tüntessük fel, hogy kinek szól az adott tájékoztatás. Bármelyik 
megoldást is alkalmazzuk, mindig tartsuk szem előtt a fogyatékossággal élő személyek eltérő 
igényeit és a lehetséges kommunikációs akadályokat. Az alábbiakban arra mutatunk be néhány 
konkrét javaslatot, hogy miként lehet ezeket az akadályokat leküzdeni a különböző kommuniká-
ciós csatornák vonatkozásában. 

4.1. Honlap

A honlap akadálymentes kialakítása döntő szerepet játszik abban, hogy a fogyatékossággal 
élő személyek vajon felkeresik-e az adott természetvédelmi központot. A fogyatékossággal élő 
érdeklődők elsőként a honlapon keresnek tájékoztatást, hogy az adott helyen milyen programok, 
szolgáltatások érhetőek el számukra: érdemes-e ellátogatniuk a helyszínre. A honlap technikai 
akadálymentesítése mára már alapkövetelménnyé vált. A weboldalak akadálymentesítése a 
honlaptervezéssel foglalkozó legtöbb cégnek már a portfóliójában szerepel. A honlapok tech-
nikai átalakítása mellett ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az oldalra feltöltött információk 
tartalmi módosításáról sem.
A honlapokra vonatkozó ajánlások érvények a közösségi oldalakra is, ugyanakkor alkalmazha-
tóságukat korlátozza, hogy a média tulajdonosa milyen lehetőségeket biztosít a felhasználók 
számára. A közösségi médiában sokkal kevesebb lehetőség van a tartalom formázására.
2018 óta az Európai Unió tagállamaiban minden közintézmény köteles akadálymentes honlapot 
működtetni. A természetvédelmi központok azonban nem közintézmények, így rájuk ez az előí-
rás nem vonatkozik. Sajnos sok esetben a központok honlapjai még az alapvető akadálymente-
sítési kritériumoknak sem felelnek meg. A németországi „Aktion Mensch“ szervezet öt okot sorol 
fel, hogy miért érdemes akadálymentesített honlapot használni:
Szélesebb célközönség: Az akadálymentesített weboldalak szélesebb célcsoportot, több 
lehetséges felhasználót/látogatót/adományozót érnek el. Az akadálymentes honlapok hozzá-
járulnak, hogy a társadalom minél szélesebb rétege, köztük az idősek is, hozzáférhessenek az 
információkhoz.
Elégedettebb felhasználók: A honlap használhatósága központi szerepet játszik az adott oldal 
sikerében. Ha a weboldal jól használható, a feltöltött tartalmak mindenki számára hozzáférhe-
tők. A webes ajánlatokat használó személyek elégedettebbé és nyitottabbá válnak a természeti 
értékek megőrzésre. 
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Nagyobb hatókör: A keresőmotorok értékelik a webes elérhetőséget. Ha az adott oldal felhasz-
nálóbarát és könnyen hozzáférhető, a Google & Co. oldalakon azok könnyebben megtalálhatók.
Követendő példa: A honlapok hozzáférhetőségére vonatkozó jogi előírások egyre szigorúbbak 
– a honlap akadálymentesítése egyben jelzi a természetvédelmi központ szakmai elhivatottságát 
is, mely követendő példaként szolgál más szervezetek számára.
Digitális részvétel ösztönzése: Az akadálymentes honlap révén a természetvédelmi közpon-
tok is hozzájárulnak a digitális részvételhez. A megosztott tartalmakkal megszólíthatják mind a 
fogyatékossággal élő és ép személyeket egyaránt.
Egy honlap akkor hozzáférhető, ha a látás, a hallás, a mozgás vagy az információfeldolgozás 
korlátai nem befolyásolják hátrányosan az adott oldal használhatóságát. Milyen akadályok me-
rülhetnek fel? A látássérült személyeknek nehézséget okozhat a szöveg vagy az űrlapmezők 
felismerése, ha azok háttere nem elég kontrasztos. A siket és nagyothalló személyek nem 
értik a felirat nélküli videó filmeket. A vak személyek pedig nem tudják megfelelően használni 
a weboldalakat, ha a képek, űrlapok és gombok nincsenek feliratozva. (Forrás: Aktion Mensch, 
Németország)

Honlapok technikai átalakítása: 
A weboldalak technikai átalakítása elsősorban a látássérült személyek számára való hozzáférhe-
tőséget érinti. 

A kontraszt és a színek megválasztása fontos a weboldal olvashatósága szempontjából. © ETNA

 



15

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

Betűméret: A betűméretet általában a felhasználó saját maga tudja megváltoztatni a honla-
pon. A CTRL +/- billentyű-kombináció segítségével egyszerűen változtathatjuk meg a képernyő 
méretét, így egyben a betűméretet is. Ugyanakkor ez a változtatás az egész oldal elrendezésére 
hatással van, és előfordulhat, hogy az oldal elrendezésében olyan elemek is megváltoznak, amit 
viszont nem szeretnénk. A honlap technikai átalakítása keretében azonban lehetőség van olyan 
menüpontok megjelenítésére az oldalon, melyekkel kizárólag a betűméretet lehet nagyítani, vagy 
kicsinyíteni, az oldal többi elemének méretét nem változik. A betűméret megváltoztatását jelző 
ikonokat mindig a jobb felső sarokban kell elhelyezni.

Az akadálymentesítési ikonok szabványos elhelyezése a képernyő jobb felső sarkában segíti a gyors és egyszerű 

tájékozódást a honlapon. © GNF

Kontraszt: Sok honlapon a betűk kontrasztja nem megfelelő a látássérült emberek számára, 
hogy elolvassák a szöveget. Ez a probléma szintén könnyen orvosolható az adott oldal techni-
kai átalakítása révén. A felhasználók az oldal jobb felső sarkába beillesztett ikonra kattintva az 
oldalt fekete háttér – világos betűk kontrasztjában tekinthetik meg. Lehetséges azonban fordítva 
is, hogy fehér háttéren jelennek meg a fekete betűk. A lényeg, hogy nagy legyen a kontraszt a 
háttér és a betűk színe között.
A képek feliratozása: A vak és gyengénlátó személyek számára nagy segítséget nyújtanak a 
képleírások. A honlap átalakítása, programozása során lehetőség van képleírások hozzáadásá-
hoz, melyek az oldal látogatóinak kérésére megjelennek, vagy felolvasásra kerülnek. A képleírá-
sok ne legyenek túl hosszúak, részletesek. Elegendő például annyit írni, hogy: „A réten emberek 
ülnek körben és különböző növényeket ismertnek fel az illatuk alapján”, vagy „A Boden-tó télen 
sok kacsával és más madarakkal, a háttérben a svájci partszakasszal és a hófödte Alpokkal”. 
A leíráshoz nem szükséges hozzátenni, hogy „a képen látható“, mivel ezt a képernyőolvasó  
programok többsége úgyis hozzáadja. 
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Ha érdekli egy látássérült webfejlesztő gyakorlati javaslatai, tekintse meg Daniel Göransson: Alt-
texts: The Ultimate Guide c. írását, mely 2017. október 15-én jelent meg.1 .
Felhasználói felületek és interfészek: A honlapok technikai átalakítása során gondolni kell 
azokra, akik okostelefonon vagy tableten használják az internetet. Ehhez kellően nagy felhaszná-
lói felületre (interfészre) van szükség, hogy ne csak egérrel, hanem ujjal is kezelhető legyen az 
oldal.
Szerkezeti átalakítások: A weboldalak különböző színű szerkezeti elemekből állnak, pl. menük, 
szövegmezők, képek, linkek, letölthető anyagok, stb. Az akadálymentes kialakítás során eze-
ket az elemeket logikus sorrendbe kell helyezni, az azonos tartalmú elemeket pedig össze kell 
kapcsolni, hogy a hangvezérelt segítségnyújtó alkalmazás (voice assistant) megfelelő sorrendben 
olvassa fel az oldalon található információkat. A címsorokat, képeket és linkeket szintén külön 
jelölni kell, hogy ezek a felolvasás során megkülönböztethetők legyenek.
Űrlapok: A látássérült emberek megszokták, hogy az internetes űrlapokat hangfelolvasás segít-
ségével tudják kitölteni. Az űrlapok technikai átalakításában a weboldalak programozói tudnak 
segítséget nyújtani 

Tartalom átalakítása, adaptálása
A tartalom átalakítása a különböző fogyatékossággal élő csoportok igényeihez sokkal összetet-
tebb feladat.
Nyelv: Alapvetően a honlapok nem a legalkalmasabb felületek arra, hogy egy szervezet bonyo-
lult leírások, és mások számára kevésbé ismert szakkifejezések és idegen szavak használatával 
mutassa be a tevékenységét. A mi esetünkben a cél, hogy felkeltsük az oldal látogatóiak érdek-
lődését, hogy megismerjék és megóvják a természeti értékeket. A kommunikációs szakemberek 
az esetek nagyrészében úgy fogalmazzák meg a honlapra szánt szövegeket, hogy azok érthe-
tőek és érdekesek legyenek a 10-11 éves gyermekek számára, valamint a különböző fogyaté-
kossággal élő felnőttek részére is. Ennek megfelelően ajánlott rövid mondatokban fogalmazni, 
egyszerű mondatszerkezetet használni, valamint érdemes mellőzni a latin és más idegennyelvi 
kifejezések használatát. A honlapon feltüntetésre kerülő szöveg megfogalmazása során figyel-
jünk arra, hogy az érthető legyen háttérismeret, szaktudás nélkül is. Ha szükséges, a lényeges 
kifejezéseket magyarázzuk meg röviden. A tudományos adatokat, szakmai információkat ér-
demes külön felületen feltüntetni, például aloldalakon, szövegdobozokban, vagy letölthető PDF 
dokumentum formájában.  
Videók: A rendelkezésre álló nagysebességű internetnek köszönhetően, a videók mára a honla-
pok és a közösségi média felületek alaptartalmává váltak. Mivel azonban a videók felhasználási 
köre ennél sokkal szélesebb, a videófilmek akadálymentesítésével külön fejezetben (4.2) foglal-
kozunk majd.
Elérhető szolgáltatások bemutatása: A fogyatékossággal élő személyek, valamint az idő-
sek, és a babakocsival, kisgyermekkel közlekedő családok számára különösen fontos, hogy a 
honlapon megfelelő tájékoztatást kapjanak a különböző természeti élményekről és a helyszínen 
elérhető szolgáltatásokról. Be kell mutatni, hogy a látogató mire számíthat a túra során. Kulcs-
fontosságú az útvonal környezetének és állapotának a részletes ismertetése: hogyan lehet a 
helyszínt megközelíteni autóval vagy tömegközlekedéssel, rendelkezésre áll-e akadálymentes 
parkolóhely és mosdó a látogatók számára, milyen különleges szolgáltatások érhetőek el a 
helyszínen, milyen hosszú az útvonal, találhatók-e ülő- és pihenőhelyek az útvonal mentén, a 
túraútvonal kialakítása megfelelő-e a kerekesszékkel vagy babakocsival közlekedő látogatók 

1 Forrás: https://axesslab.com/alt-texts/. Az axesslab.com honlapon további cikkek is megtalálhatók a témában, 

mint például: „Hogyan tegyük a honlapunkat hozzáférhetővé a képernyőnagyítók számára“.
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számára, illetve milyen akadályok, veszélyforrások találhatók esetleg az út mentén. Ezeknek az 
információknak az összegyűjtése és ennek a pár mondatnak a megfogalmazása nem igényel 
sok időt, viszont az érdeklődő látogatóknak nagy segítséget nyújt.
A különböző fogyatékossággal élő személyek a rendelkezésükre álló előzetes információk alap-
ján választják ki az úticéljukat. A honlapon ezért a helyszínen található látnivalók bemutatása 
mellett érdemes a helyszín állapotát is ismertetni, például a túraútvonal menti táj bemutatása, 
felszín állapota, útjelző táblák, érdekes növény- és állatfajok, a különböző évszakokban hallható 
hangok és zörejek, valamint a látogatók számára érdekes látnivalók feltüntetése. Nagyon fontos 
a túraútvonal állapotának és jellemzőinek részletes leírása. Például, hogy „kb. 500 méteres eny-
he emelkedőn felfelé haladva az erdőben egy virágokkal teli tisztásra jutunk el”. Ezen információk 
birtokában az érdeklődő látogatók felmérhetik, hogy az adott útvonal megfelelő-e számukra.

4.2 Videófilmek

Mivel a természeti élmények általában a természetben történnek, a videók ilyen tekintetben 
eltérnek a többi természeti élménytől. De csak első látásra! Először is, a videófilmek megfelelő 
eszközök a helyszín és a nyújtott szolgáltatások bemutatásához, népszerűsítéséhez. A videó-
filmeket bemutathatjuk a televízióban, vagy megoszthatjuk a YouTube-on és más internetes 
streaming csatornákon, a közösségi médiában vagy az erre a célra létrehozott weboldalakon 
egyaránt. Az elektronikus reklámtáblák szintén egyre népszerűbbek, megfelelő tájékoztatási 
eszközök lehetnek. 
A videóban érdemes gyakorlati tanácsokat adni az érintett célcsoportoknak. Ha a filmben erre 
nincs lehetőség, akkor legalább utalás szerepeljen benne, hogy ezek az információk hol érhe-
tőek el. A videófilmeket bemutathatjuk a túraútvonal mentén és a bemutatóhelyeken is: például 
kérésre az alkalmazottak levetíthetik, vagy a film mehet folyamatosan az elektronikus információs 
táblákon, vagy a látogatók egyénileg is elindíthatják az interaktív táblákon.

A látogatóközpontban információs táblák, videók és 

poszterek segítik a tájékoztatást. A képen a Valenciában 

(Spanyolország) található Albufera Természeti Park Értel-

mező Központja (Raco de l‘Olla) látható. © ETNA

A videófilmek másik célja az oktatás. A látogatók számára bemutatja a természeti értékeket és 
megmutatja, hogyan lehet azokat megismerni a fennálló akadályok ellenére, és a látogatóknak 
segít felkészülni, hogy milyen körülmények várják majd a helyszínen. Az alkalmazottak számára 
szintén segítséget nyújt, hogy többet megtudjanak a fogyatékossággal élő látogatók speciális 



18

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

igényeiről és segíti a környezeti nevelők tapasztalatainak megosztását is. Az élő közvetítések 
mára egyre népszerűbbek. Az internetes streamelésnek köszönhetően az élő videók könnyen 
megoszthatók, ugyanakkor a videók minősége nem a legjobb a gyors adatközlés érdekében. A 
helyszínen bemutatott videófilmek felbontása és hangminősége a közvetítésekhez képest sokkal 
jobb.

A bajorországi Hochenburgban (Németország) található denevérközpontban állítható, nagy felbontású infravörös 

kamerák segítségével 70“-os képernyőn lehet megtekinteni a nagy patkósdenevér portréját (balra). Egyre gyakoribb, 

hogy a gólyacsaládokat webkamerán keresztül lehet megfigyelni, Marcheggben (Ausztria) például Európa legnagy-

obb gólyakolóniájának egyik fészkébe nyújtanak betekintést (jobbra). © ETNA

Univerzális filmkészítés
Ha videót vagy filmet készítünk, már a kezdetektől fogva törekedjünk arra, hogy az mindenki 
számára hozzáférhető legyen. Ha meglévő filmet akarunk akadálymentesíteni, a legegyszerűbb 
megoldás, ha a képernyő alján feliratozzuk az elhangzottakat, vagy jelnyelvi tolmácsolást adunk 
a videóhoz. Lehetőség van továbbá egyszerű nyelven megfogalmazott hanganyagot készíteni 
külön a filmhez. Az ilyen adaptációk többlet költséggel járnak, de anyagilag még így is jobban 
megéri, mint egy teljesen új videófilmet készíteni. 
Ha lehetőségünk van egy új filmet készíteni, a legjobb, ha már a film tervezésekor figyelünk 
arra, hogy az mindenki számára élvezhető legyen. A képi és a hangrétegeknek egységesnek 
kell lenniük, valamint az egész filmet lassú és nyugodt narrációval kell ellátni. Kerülni kell a gyors 
váltásokat és a hirtelen vágásokat a filmben. Fontos, hogy az elhangzott narráció kövesse a 
képernyőn látottakat. A megértést segíti továbbá, ha az elhangzott narrációt felirattal is megjele-
nítjük, ezáltal a hallássérült és látássérült személyek számára azonos információt nyújthatunk. A 
történet legyen érdekes, de mindenki számára érthető kifejezésekkel és egyszerű mondatokkal 
kifejezve. Az univerzális filmkészítéssel kapcsolatosan bővebb tájékoztatás a 6.1. mellékletben 
található.
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Hallássérült személyek számára adaptált videók
A siket és nagyothalló emberek számára a videókban elhangzott információk megértését két féle 
módon segíthetjük.  
A jelnyelvi tolmácsolás az egyik legjobb megoldás az elhangzott információ vizuális megjeleníté-
sére, mely a nonverbális kommunikációnak köszönhetően további információkkal is szolgálhat. 
Ne feledjük azonban, a jelnyelvi tolmácsolás csak a siket személyek számára biztosít hozzáfé-
rést az információkhoz. A nagyothalló személyek többsége nem beszéli a jelnyelvet. A jelnyelvről 
bővebb tájékoztatás a 4.7. fejezetben és a 6.6. mellékletben található.
Jelnyelvi tolmácsszolgálatás minden országban elérhető. Amennyiben szeretne itthon jelnyelvi 
tolmácsolást igénybe venni, vegye fel a kapcsolatot a Siketek és Nagyothallók Országos Szövet-
ségével (SINOSZ), akik elkötelezett tolmácsaik segítségével örömmel segítenek az érdeklődők-
nek.

Feliratok
A nagyothalló személyek, illetve akik életük későbbi szakaszában veszítették el hallásukat, 
általában nem értik a jelnyelvet. A feliratozás számukra nyújt megoldást, mely azonban sok más 
embernek is előnyös lehet (például a külföldiek számára, akik nem beszélik folyékonyan az adott 
nyelvet, vagy az értelmi fogyatékossággal élő személyek számára). Érdemes a filmben elhangzó 
összes információt feliratozni, hogy a hallássérült személyek megértsék a teljes videót. A felirat-
sorok elhelyezése a videóban egy új réteg hozzáadását jelenti. Ez egy általános művelet, csak-
úgy, mint a különböző nyelvi változatok kiválasztása a film lejátszásakor. Az egyszerű nyelv lehet 
akár az egyik választható nyelvi opció is. Egyes országokban a feliratokat egy narrátor olvassa 
fel, mely olyan embereknek nyújt segítséget, akiknek nehézséget okoz az olvasás, vagy könnyen 
megzavarná őket, ha a figyelmüket meg kellene osztani a vizuális látvány és a feliratok olvasása 
között. 
Gyakorlati tanácsok a feliratozás kapcsán (bővebb információ a 6.1. mellékletben található):

• A filmben elhangzó összes információt feliratozzuk. Ha nem lehetséges mindent szóról szó-
ra feliratozni, a szöveget oly módon egyszerűsítsük, hogy az eredeti jelentés ne változzon.

• Hagyjunk elegendő időt a feliratok elolvasására, ezért a feliratok minél tovább legyenek ki-
vetítve. Ez sok esetben kihívást jelenthet, mivel az esetek többségében gyorsabban beszé-
lünk, mint ahogyan olvasunk. Új film készítése esetén a szereplőket kérjük meg, hogy lassan 
beszéljenek. Segítség lehet némi semleges vizuális tartalom hozzáadása.

• A feliratok utaljanak a filmben látható képre és a hallott információra. Az esetleges félreér-
tések elkerülése érdekében a hallható beszéd, az olvasható szöveg és a látott kép legyen 
összhangban, ne legyen késés közöttük.

• Léteznek feliratok, melyek kifejezetten a hallássérült személyek számára készülnek, hogy a 
narrációtól eltérő hangokról tájékoztassanak: például [madarak éneke], [farkasüvöltés] stb. A 
szögletes zárójelek megkülönböztetik őket a beszélt szövegtől.

• A feliratoknak jól láthatónak és olvashatónak kell lenniük, a feliratok színe ezért érdemes, ha 
erős kontrasztban áll a háttér színével. A betűtípusnak és a betűméretnek könnyen olvasha-
tónak kell lennie.

• A feliratokat érdemes ugyanazon a helyen (lehetőleg a képernyő alján) elhelyezni az egész 
film alatt. A meglévő feliratokat kiegészítő információt a képernyő tetején, vagy külön sorban 
(pl. más háttérrel) célszerű elhelyezni. 

• A nézők számára lehetővé kell tenni, hogy a feliratokat igény szerint elrejthessék („zárt felira-
tok“).
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Látássérült személyek számára adaptált videók
Mint ahogy az elnevezés is mutatja, a videófilmek az érzékszerveink közül a látásra támaszkod-
nak. A hanganyagok kevesebb információt nyújtanak, mint a vizuális képvilág.
A hangalámondás az egyik legnagyobb segítség a vak és gyengénlátó személyek számára, 
amennyiben a hallásukkal nincsen probléma. A hangalámondásnak illeszkednie kell a filmen 
megjelenő egyéb hangok közé, mely sokszor nem könnyű feladat. Általában csak néhány má-
sodperc áll rendelkezésre ezeknek a kiegészítő megjegyzéseknek a beszúrására, így fontos, 
hogy tömören fogalmazzunk a lehető legtöbb információt megemlítve. A hangalámondáshoz a 
szöveget egy narrátornak kell felolvasnia tiszta hangon, a videón megszólaló személyek hangjá-
tól jól megkülönböztethető módon. 

A hangok vizualizálása
Mint ahogy az ember nem hallja a denevéreket, a siket személyek sem hallják a madarakat. Ré-
gebben a madarak énekét megpróbálták szövegesen utánozni. (Például a karmazsinpirók hang-
jának utánzása a népdalok szövegében.)

A tudósok kifejlesztettek egy módszert, amellyel a hangokat speciális grafikonokká alakították át. 
A grafikon az adott hangmintában előforduló frekvenciákat is mutatja az idő múlásának megfe-
lelően. Ezek az úgynevezett szonogramok lehetővé teszik a különböző állatfajok meghatározá-
sát, sőt néha még a példányok azonosítását is. A szonogramok a laikus érdeklődők számára is 
hasznosak. A grafikon ugyan statikus, de az ábrázolt hang lejátszása dinamikussá teszi azt. Egy 
mutató hozzáadásával - mint a karaokéban – lényegében egy filmet kapunk (ezért mutatjuk be 
ezt a videókról szóló fejezetben). Ezt technikai eszközök nélkül is meg lehet valósítani, a mozdu-
latlan képre egyszerűen tollal vagy szalmaszállal rá kell mutatni a hangokat, mintha egy zenekart 
vezényelnénk.

A sitta egyszerű énekének és a vörösbegy összetett énekének összehasonlítása. A sitta egyetlen hangot ismétel, 

csak a ritmust változtatja. A gyorsabb ének nagyobb izgalmat sugall. © ETNA
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Ez a módszer elsősorban a siket személyek számára hasznos, de mindenki más számára érde-
kes lehet. A madárdalok vagy más hangok megismerése így könnyebb, mivel a szonogram mu-
tatja a hang ritmusát és hangmagasságát is. A dalok közötti különbségeket és hasonlóságokat 
más érzékszervünk, a látás segítségével vehetjük észre. A gyakorlatban az előre rögzített minták 
kinyomtatott szonogramjait használjuk, hogy összehasonlítsuk azokat a helyszínen tapasztalt 
hangokkal. Speciális eszközök használatával azonban ez fordítva is működhet, azaz a termé-
szetben hallott hangok szonogramjainak élőben történő lejátszása is lehetséges. 

4.3 Hanganyagok

A hanganyagok elsősorban a látássérült személyeknek nyújt segítséget, de az audió-csatorná-
kat mindenki számára ki kell alakítani. Ez elsőre lehetetlennek tűnhet a siket személyek vonatko-
zásában, azonban az új technológiáknak köszönhetően már erre is van megoldás. Létezik olyan 
eszköz, mely a hangokat tapintási ingerekké alakítja át. A bőrre helyezett eszköz a beszéd során 
használt betűket vagy akár egész szótagokat/szavakat különböző jelekké alakítja át. 
Az értelmi fogyatékossággal élő személyekkel folytatott kommunikáció során itt is fontos a „tö-
mören és egyszerűen” történő fogalmazás.

Hanganyagok készítése több szempontból is előnyös:
• A sétáló és szemlélődő emberek figyelmét nem vonja el az útikönyvek és szórólapok olvasá-

sa vagy a térkép figyelése. Nézelődés közben szabadon hallgathatják a tájékoztatást. 
• A fülhallgató használatával nem zavarják a többi látogatót és a környező élővilágot sem. 
• A hanganyag nem csak a narrátor hangját tartalmazhatja, hanem a természet egyéb hang-

jait és zörejeit is a gazdagabb élmény érdekében. 
• Az elektronikus felvételeket könnyebb frissíteni, mint a nyomtatott anyagokat. Ráadásul 

kevésbé terhelik a környezetet is.

Audió-útmutatók 
Az audió-útmutatóknak különböző formái léteznek. A felvételeket a látogatók igény szerint meg-
hallgathatják a helyszínen elhelyezett pontokon, vagy lejátszhatják egy (kölcsönözhető) eszköz 
segítségével, melyet magukkal vihetnek a túrára, vagy meghallgathatják a saját okostelefon-
jukon/tabletjükön. További megoldást jelenthet, ha online hozzáférést biztosítunk a korábban 
rögzített hanganyagokhoz.

Az audió-útmutatók lényeges része a látottak leírása – bemutatva, hogy mi mellett haladunk el, 
vagy mi előtt állunk éppen. Elképzelhető, hogy a közeljövőben az intelligens audió-útmutatók 
nem a korábban rögzített anyagokat használják majd, hanem a környezetből vett adatok alapján 
frissítik az információkat. Tájékoztatást adhatnak az időjárásról, elmagyarázhatják, hogy melyik 
madár énekét lehet hallani éppen, vagy a kamerák adatait használhatják a növényfajok megha-
tározásához. Léteznek már olyan alkalmazások, amelyek egy ilyen intelligens audió-útmutató 
alapjául szolgálhatnak.
A legtöbb audió-útmutató egy adott helyszín (látnivaló) leírásán alapul. Ideális esetben különböző 
változatokat kínálnak a különböző évszakok vagy a nehézségi szintek vonatkozásában. 
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Fonomat az osztrák Marchegg városában, mely hangkapcsolatot biztosít a gólyafalu és a látogatóközpont között. 

© ETNA

A spanyolországi Valencia melletti L‘Albuferában használt audió-útmutatót egy speciális eszköz segítségével, tele-

fonhívással vagy letölthető MP3 fájl(ok) alkalmazásával lehet használni. Az útvonal mentén minden egyes ponton 

többféle tájékoztatás is meghallgatható. © ETNA

Az audió-útmutatók a látássérült személyek számára a leghasznosabbak. Tájékoztatást adnak a 
helyről és a távolságról, a helyszínen található növény- és állatfajokról, és az egyéb látnivalókról. 
A leírásoknak nagyon szemléletesnek kell lenniük, bemutatva a formákat, színeket, méreteket és 
minden olyan információt, amely segít az adott helyszín elképzelésében.

Az audió-útmutatók kezelési módja változó, attól függően, hogy milyen rendszert használnak. 
Sok esetben a látogató maga választhatja ki, hogy a szöveg mely részét szeretné meghallgat-
ni, ily módon például a fontosabb látnivalókról bővebb tájékoztatást kaphat. A továbbfejlesztett 
rendszerek az autós navigációhoz hasonlóan a GPS segítségével meghatározzák, hogy az adott 
személy hol tartózkodik, és merre haladjon tovább. Léteznek intelligens rendszerek, melyeken 
elérhető az adott terület térképe, melynek segítségével a felhasználók tetszés szerint választhat-
ják ki az útvonalat. Léteznek továbbá olyan internetes rendszerek is, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a felhasználók saját útvonalleírásokat készítsenek, és azokat feltöltsék az internetre. A 
hagyományos rendszerek a helyszínen lévő taktilis vagy hangjelzéseken alapulnak.

A siket és nagyothalló személyek tudják használni az audió-útmutatókat?
Az audió-útmutatók elsősorban a látássérült emberek számára nyújtanak segítséget, de más 
személyek számára is hasznosak. De vajon mi a helyzet a siket és nagyothalló emberekkel? A 
hallássérült személyek számára nehézséget jelent az audió-útmutatók használata. A nagyothalló 
személyek talán megértik a hallott információk egy részét (a hallássérülés mértékétől függően), 
de a siket személyek ilyen formában biztosan nem tudják használni az audió-útmutatókat. Ezért 
az audió formában megosztott információkat valamilyen formában meg kell jeleníteni, láthatóvá 
kell tenni. Erre kétféle mód létezik: a jelnyelvi tolmácsolást tartalmazó útmutatók (signo-guide) 
és a szöveges átíratok. Ha az audió-útmutatók használatát mindenki számára hozzáférhetővé 
szeretnénk tenni, akkor mindkét megoldás egyidejű alkalmazására van szükség.
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Jelnyelvi-útmutatók
A jelnyelvi útmutatók jelnyelvi tolmácsolást tartalmazó tájékoztató videók, és mint ilyen, csak a 
jelnyelvet beszélő siket személyek számára biztosítanak hozzáférést a videók tartalmához. A 
jelnyelvet nem értő hallássérült személyek számára más megoldást kell biztosítani az akadály- 
mentesítés érdekében. Az ilyen videók elkészítése jelentősen megnöveli az audió-útmutatók 
készítési költségeit. A jelnyelvi-útmutatók használata akkor ajánlott, ha a túraútvonal mentén és 
a bemutatóhelyen megfelelő Wi-Fi kapcsolat érhető el.

Szöveges átirat
A szöveges átiratok alkalmazásával a jelnyelvet nem beszélő nagyothalló személyek számára is 
biztosíthatjuk a tartalmakhoz való hozzáférést. Ezt a funkciót egy gomb megnyomásával elérhe-
tővé lehet tenni minden útvonalon. A jelnyelvi útmutatókhoz képest a szöveges átiratok elkészí-
tésének költségei szintén kedvezőbbek. A szöveges átirat további előnye, hogy offline módban 
is hozzáférhető, így alkalmazható olyan helyszíneken is, ahol nincsen internetkapcsolat vagy 
gyenge a Wi-Fi kapcsolat.

Podcastok
A történetmesélés egyre népszerűbb (pl. a Spotify platformon). A podcastok, mint rövid elmesé-
lések, az akadálymentes természeti élményekhez kapcsolódóan bemutathatnak egy eseményt 
vagy egy interjút. Ez az eszköz egy jó bevezető anyag lehet, amely tájékoztatást adhat a hely- 
színről és az elérhető szolgáltatásokról, ezzel felkeltve az érdeklődők figyelmét. A videókhoz  
hasonlóan a podcastok is a lehetséges látogatóknak szólnak: tájékoztatást nyújtanak számukra 
és arra ösztönzik őket, hogy felkeressék az adott helyszínt.
A részletes tájékoztatásnak köszönhetően csökkentik az ismeretlen helyzetektől való szoron-
gást.
A környezeti nevelők és a túravezetők a podcastokat a bevált gyakorlatok és a tapasztalatok 
megosztására is használhatják. Ösztönözhetik a hallgatókat, hogy kimozduljanak otthonról és 
megtapasztalják a természeti élményeket, valamint tájékoztatást nyújthatnak a természet megis-
meréséhez kapcsolódó további előnyökről, például a fizikai és a mentális egészség szempontjá-
ból.

A podcastokat érdemes hangstúdióban felvenni a tiszta 

hangzás biztosítása érdekében © ETNA
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4.4. Nyomtatott anyagok

A nyomtatott anyagok egy tág kategória, amely szinte mindenki számára biztosítja az informá-
cióhoz való akadálymentes hozzáférést.

Formátum és egyéb technikai paraméterek 
A mozgássérült személyek többségének nehézséget okoz a nagyobb méretű tájékoztató anya-
gok használata. A kerekesszéket használó személyek általában egy kis méretű táskát hordanak 
magukkal a kerekesszékre rögzítve, amelyben jegyzetelésre alkalmas füzetet és egyéb kisebb 
eszközöket tárolnak. A bottal közlekedő személyek számára a kisebb méretű, akár egy zsebben 
elférő tájékoztató anyagok jelentik a megfelelő megoldást. A kerekesszékkel közlekedő szemé-
lyek a tájékoztató anyagokat általában a térdükre helyezve olvassák el. Fontos, hogy a tájékoztató 
anyagok ne legyenek nehezek, ugyanakkor erős anyagból készüljenek. Ragasztás és varrás 
helyett célszerű a többoldalas anyagokat kötve készíteni a nagyobb tartósság érdekében. 

Látássérült személyek számára
A nyomtatott anyagok nagy betűmérettel készüljenek és a betűk színe kontrasztos legyen a 
háttér színéhez képest.

Értelmi fogyatékossággal élő személyek számára
A honlapok akadálymentesítése kapcsán már említettük, hogy a tartalom megértését segíthet-
jük, ha kerüljük az összetett mondatok, a szakkifejezések és az idegen szavak használatát. A 
szöveget érdemes úgy megfogalmazni, hogy azok érthetőek legyenek a 10-11 éves gyermekek 
számára is.
Egyszerű nyelvhasználat esetén a nyelvi kódolás mégjobban leegyszerűsített. Az értelmi fogyaté-
kossággal és érzelmi nehézségekkel küzdő személyek számára készült anyagok kapcsán fontos 
megjegyezni, hogy számukra speciális, könnyen olvasható nyelvezet használata szükséges, 
amely azonban a többi látogató számára nem biztos, hogy megfelelő. Számukra érdemes egy 
külön oldalt vagy dokumentumot létrehozni, ahol egyszerű nyelven mutathatjuk be a tudniva-
lókat. Az egyszerű nyelvhasználattal kapcsolatban különböző útmutatók, ajánlások érhetőek el 
mind német, angol vagy más európai nyelven, de célszerű lehet részt venni az egyszerű nyelv 
használatával kapcsolatos képzéseken is. Az útmutatók segítségével viszonylag könnyen össze 
lehet foglalni a legfontosabb információkat egyszerű nyelven. Az illusztrációk segítik a lényegi 
tudnivalók kiemelését, ezért ajánlott azokat nagyméretben és egyszerű formában elkészíteni. A 
képek mindig legyenek egyértelműek. A piktogramok használata szintén hasznos lehet.
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A lényeges információt tömören foglaljuk össze egyszerű 

mondatszerkezeteket használva (piktogramokkal és 

különböző színekkel illusztrálva). A laminált tájékoztató 

anyagokat a túravezető használhatja kint a terepen, vagy 

elhelyezhetjük a bent a bemutatóhelyen, hogy a látogatók 

szabadon megnézhessék, hasonlóan a Suffolk Wildlife 

Trust (Egyesült Királyság) kiadványához. © ETNA

Siket és nagyothalló személyek számára
A hallássérült személyek számára valamilyen módon érthetővé kell tenni az elhangzott informáci-
ót. A legegyszerűbb megoldás a nyomtatott tájékoztató anyagok használata, melyet a hallássé-
rült emberek általában gond nélkül tudnak használni.
Bár a halláskárosodás az esetek nagy részében nem jár együtt az értelmi képesség fogyatékos-
ságával, a siket személyek egy részének gondot okozhat az (összetett) szövegek olvasása. Ez a 
születésüktől fogva siket személyeknél gyakrabban fordul elő. Annak érdekében, hogy könnyebb 
legyen számukra az információk megértése, használjunk egyszerű nyelvezetet és egyszerű mon-
datszerkezeteket. A képek és piktogramok használata szintén segíti a megértést.
A túra során használhatunk előre nyomtatott tájékoztató táblákat és illusztrációkat, hogy segít-
sük az információk megértését a hallássérült emberek számára. Amennyiben ezek nem állnak 
rendelkezésre, az információt leírhatjunk papírra, belevéshetjük a homokba, vagy megjeleníthet-
jük valamilyen mobileszközön is.

Az egyszerű tájékoztató anyagok mindenki számára 

hasznosak. Az elkészült anyagokat érdemes laminálni a 

nagyobb vízállóság és tartósság érdekében, mint például 

a Suffolk Wildlife Trust (Egyesült Királyság) tájékoztató 

anyagai esetében. © ETNA
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4.5 Háromdimenziós tájékoztató anyagok

Háromdimenziós világban élünk, míg az általunk alkalmazott kommunikációs technikánk általá-
ban csak két dimenziót használnak. Így az érdeklődőknek csak korlátozott módon van lehetősé-
gük a tájban gyönyörködni vagy az állatok alakját és viselkedését megismerni.
A háromdimenziós tárgyak használata különösen fontos a látássérült és értelmi fogyatékos-
sággal élő emberek számára. Mindig könnyebb látni és megérinteni, mint elképzelni valamit. A 
3D modell már önmagában is érdekes - segít fenntartani a koncentrációs problémákkal küzdő 
emberek figyelmét.
Ideális esetben a természeti élmények megtapasztalására a természetben előforduló tárgyak 
megismerése révén nyílik lehetőség, mint például a helyszínen található fadarabok, kövek, to-
bozok segítségével, vagy szárított növények, kitömött állatmodellek és egyéb taktilis tájékoztató 
eszközök révén, melyeket a túraútvonal mentén helyezhetünk el.

Taktilis érzékelést segítő bemutató asztal a Żmigród Városi Parkban (Lengyelország). © ETNA

Megfogható kiállítási tárgyak a londoni Természettudományi Múzeumban (Egyesült Királyság). © ETNA

Az élő állatok és növények megismerése mindig sokkal érdekesebb és élvezetesebb. Az állatok 
közvetlen megismerésére számos lehetőség van, például különböző tanyákon, farmokon, vagy 
állatsimogatóknál, de elmehetünk akár madárgyűrűzésre is. Az állatokat megfelelő óvintézke-
dések (pl. látó személy általi felügyelet) mellett megérinthetik a látássérült személyek is. Ezek a 
tevékenységek azonban lehet, hogy engedélykötelesek. A pontos előírásoknak mindenképpen 
nézzen utána a vonatkozó hazai jogszabályokban. 
 
A szemléltetés másik eszköze lehet a 3D-s állatmodellek használata. Mivel ezeket a tárgyakat 
a látogatók megtapogatják majd, fontos, hogy a modellek anyaga és kialakítása erős és tartós 
legyen. A modellek készülhetnek különböző technológiák és különböző alapanyagok felhaszná-
lásával, például használhatunk faszobrokat, betonból készült öntvényeket, plüssjátékokat és sok 
egyéb szemléltető tárgyat. Ha azonban megoldható, érdemes természetes anyagból, valóságos 
méretű modelleket használni. Életnagyságú elefántot ugyan nehéz modellezni, de mi a helyzet a 
szúnyoggal?
A szemléltető modelleket elhelyezhetjük a tájékoztató táblák közelében, az út mentén vagy más 
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szabadon megközelíthető helyen – akár a pihenőhelyek közelében vagy a bejárat díszítő eleme-
ként. A dínó parkok nagy népszerűségnek örvendenek, így nem tűnik ésszerűtlen elképzelés-
nek, hogy azokhoz hasonlóan, a még élő állatokat is a saját környezetükben installációk segítsé-
gével mutassunk be.

Madárgyűrűzés az érdeklődők számára. Madárvédelmi napok, Rutland Water, Egyesült Királyság. © ETNA

A nagyméretű 3D-s modelleknek a szemléltetés mellett más gyakorlati funkciójuk is lehet, mint például ennek a 

padnak a Balaton partján. © ETNA

A hordozható eszközöket, szemléltető tárgyakat érdemes könnyű anyagból készíteni, például 
plüssből, vagy úgy tervezni, hogy fel lehessen őket fújni. 
Vannak olyan megoldások, amelyek bár nem teljes mértékben 3D-sek, de a harmadik dimen-
ziót használják, hogy tapintás révén olvashatóvá válljanak, például a diorámák, domborművek, 
sík szoborok vagy domború nyomtatású feliratok. A térképek vonalait vagy az állatok sziluettjeit 
ábrázoló alakzatok kontúrjait ki kell tölteni egy képpel, így mindenki számára hasznos és érdekes 
információt nyújthatnak. Ide tartozik a Braille-írás is. Bár a Braille-írást csak az emberek egy szűk 
csoportja érti, a vak személyek tájékoztatására ez a legjobb megoldás. Ha a háttérben a Braille-
írást normál szöveggel vagy képekkel kombináljuk, szélesebb közönséget érhetünk el vele.

A Braille-írással készült kiadványok és egyéb taktilis információs anyagok erős és tartós anyag-
ból készüljenek. A tűzött anyagok kevésbé időtállóak, mint a ragasztással vagy varrással készült 
kiadványok.

Mintaprojektek keretében az Élő Tavak Németországi Hálózata olyan tájékoztató anyagokat 
fejlesztett ki, amelyek az egyszerű nyelvezettel, kontrasztos nyomtatással készültek, és tapint-
ható információt is tartalmaznak. A tájékoztató anyagok különlegessége, hogy a lap mindkét 
oldalát tapintható elemekkel, pontokkal és vonalakkal látták el. Ehhez forró ragasztóból készült 
ragasztópontokat vittek fel reklámnyomtatási eljárással. Az egyszerű nyelven készült tájékoztató 
anyag hagyományos módon készült, így a kártyákat kétszer nyomtatták ki. A szöveg Braille-
írásra történő fordítását az interneten elérhető fordítószoftverrel végezték. Ha sikerül megfelelő 
nyomdát találni, ez egy jó megoldás lehet, hogy a tájékoztató anyagokat hozzáférhetővé tegyük 
a különböző fogyatékossággal élő személyek számára.
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Rövid megjegyzés a Braille-írással kapcsolatban: A Braille-írás egy nagyszerű találmány a vak 
emberek tájékoztatására, melynek segítségével a szöveget egy hat pontból álló blokkban olvas-
hatják, így kódolva az ábécé betűit. Ha valaki fiatalon megtanulja a Braille-írást, olyan gyorsan 
tud majd olvasni, mint bárki más. A Braille-írást azonban csak speciális képzés keretében lehet 
elsajátítani, és nagyon érzékeny ujjbegyekre van szükség. Így sokan, akik életük egy későbbi 
szakaszában vesztik el látásukat, már nem képesek megtanulni a Braille-írást. Ezek az embe-
rek azonban továbbra is emlékeznek az írott betűkre. Ezért számukra hasznos, ha a latin abc 
betűivel írt szöveget dombornyomással készítjük, így a Braille-írás ismerete nélkül is hozzáférhe-
tővé tehetjük számukra az információt.

Rövid szöveges feliratot és Braille-írásos tájékoztatást 

tartalmazó tábla a Wałkowa település inkluzív tanösvé- 

nyén (Barycz-völgy, Lengyelország) © ETNA

4.6 Tájékoztató táblák a helyszínen

Tájékoztató táblák elhelyezése   
A táblák elhelyezése sok esetben nem megfelelő. A táblák nehezen megközelíthetők, nehezen 
olvashatók, és nehezen értelmezhetők. Az interaktív táblák a különböző forgatható elemekkel, a 
kérdésekre adandó válaszokat rejtő lapokkal stb. nagyon érdekesek és izgalmasak, de bizonyos 
fogyatékossággal élő személyek számára nehezen használhatók. A hagyományos, függőleges 
kialakítású, tetővel ellátott tájékoztató táblákon a szöveg pedig sokszor túl magasan kerül elhe-
lyezésre, mely azonban csak az átlagos magasságú, álló személyek számára olvasható. Az ilyen 
kialakítású táblák előnye többek között, hogy ellenállnak a rossz időjárási körülményeknek, és a 
táblák elhelyezéséhez viszonylag kis helyigényre van szükség. Ugyanakkor számos hátrányuk is 
van, többek között bizonyos fogyatékossággal élő személyek számára akadályt jelent az infomá-
cióhoz való hozzáférés.
Az utóbbi időben egyre gyakoribb, hogy a tájékoztató táblákat alacsonyan, enyhén megdöntve 
helyezik el, hogy mindenki számára megközelíthetőek legyenek. A kialakításuknak köszönhetően 
könnyen olvashatóak és a kerekesszékkel közlekedő személyek is könnyen hozzáférhetnek. A 
táblák kihelyezése során figyeljünk arra, hogy a kerekesszékkel közlekedő személy térde befér-
jen a tábla alá. Az ilyen táblák továbbá segítséget nyújtanak azok számára is, akiknek szükségük 
van a taktilis ingerekre az információ megértéséhez. A tájékoztató táblákat az útvonal mentén 
érdemes elhelyezni, hogy elérhetőek legyenek a látogatók számára.
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Amennyiben a meglévő tájékoztató táblák nem hozzáférhetők, érdemes fontolóra venni egy új, 
akadálymentes tábla kihelyezését a fogyatékossággal élő személyek számára, ugyanakkor a táb- 
lák átalakítása vagy túl sok tábla kihelyezése nem a legjobb és nem is a legolcsóbb megoldás. 
Ehelyett jobb választásnak tűnik egy szórólap vagy egy rövid brosúra készítése az útvonalról, 
amely az információs központban elérhető. Hatékonyabb segítség lehet, ha igénybe vesszük az 
informatika nyújtotta lehetőségeket. Az elektronikusan hozzáférhető információ viszonylag olcsó, 
könnyen frissíthető és külső segítség nélkül is hozzáférhető (nem kell visszamenni az információs 
központba segítséget kérni).  
Miután a táblák elhelyezésével kapcsolatos nehézségeket megoldottuk, gondoskodnunk kell 
arról, hogy a táblák tartalma olvasható és érthető legyen a látogatók számára.

A mozgó elemek érdekesebbé teszik a tájékoztató táblákat. Az emberek több időt töltenek el a tábláknál és több 

információhoz is jutnak általuk. A bal oldali képen: A tábla kialakítása megfelelő, ugyanakkor a papírcédulák zavar-

hatják a kerekesszékkel közlekedő személyeket (Barycz-völgy, Lengyelország). A jobb oldali képen: A tanösvény 

szélén elhelyezett érdekes kialakítású tájékoztató „tábla“, amely veszélyes lehet a kerekesszékkel közlekedő és lá-

tássérült személyek számára. A látogatók figyelme csökkenhet, miközben a táblát nézegetik, így könnyen balesetet 

szenvedhetnek (Black Water Park, Wrocław, Lengyelország). © ETNA

A táblák alatt hagyjunk 60-65 cm-es térdszabad helyet az akadálymentes megközelítés érdekében. A 130 cm ma-

gasan elhelyezett korlát biztonságos az álló emberek számára, ugyanakkor zavarja a kilátást a kerekesszékben ülő 

személyek számára (Valley, Wales, Egyesült Királyság). © ETNA

Adjunk célt a látogatásunknak. Ezen a táblán a látogatók információt cserélhetnek a madármegfigyeléssel kap- 

csolatban. © ETNA
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Rossz láthatóság
A könnyű olvashatóság érdekében a tájékoztató táblákon a szöveg betűi kontrasztos színűek 
és megfelelő méretűek legyenek. A középületekben elhelyezett tájékoztató táblák tekintetében 
különböző előírások, iránymutatások szabályozzák a betűk pontos méretét, a táblák magassá-
gát és dőlésszögét. A táblákon szereplő illusztrációknak is egyértelműnek, nagy méretűnek, és a 
háttér színétől eltérőnek kell lenniük.
A már meglévő táblák kialakítása sok esetben nem felel meg az akadálymentesítési előírások-
nak, azonban léteznek alternatív megoldások, hogy áthidaljuk az esetleges nehézségeket. Ha a 
látogató tisztában van a saját képességeivel és korlátaival, akkor annak megfelelően készülhet-
nek fel a túrára. Például egy látási nehézséggel küzdő látogató hozhat magával távcsövet, hogy 
közelebbről is láthassa a feliratokat. A távcső egyébként is hasznos eszköz a természet megta-
pasztalása kapcsán. Hatékony megoldás lehet az is, ha lefényképezik a feliratot és felnagyítják 
a képet, hogy jobban lássák azt. Az okostelefonokra készült automatikus olvasóalkalmazások 
használata is nagyon hasznos lehet, különösen a látássérült személyek számára.
A túra szervezői speciális eszközöket biztosíthatnak a résztvevők számára, a látogatóközpont-
ban pedig nyomtatott tájékoztató anyagokat adhatunk a fogyatékossággal élő látogatóknak és 
képzett személyzet segítheti őket. 
QR-kódok segítségével a táblákon megjelenített szöveg letölthető, így az okoseszközökön külső 
segítség nélkül is hozzáférhetők. A domború QR-kódokat akár vak személyek is beolvashatják 
okostelefonjukba (tapogatással megtalálják a kód helyét, és a másik kezükben tartott telefonnal 
pedig beolvassák a kódot). Ez az egyik legegyszerűbb módja a meglévő táblák akadálymentesí-
tésének.
Minden típusú audió-útmutató hatékonyan használható az akadálymentesítés során, akár az 
okostelefon alkalmazásokon keresztül elérhető útmutatók, akár a gombnyomásra induló au-
dió-útmutatók (bővebb tájékoztatás a 4.5. fejezetben található). Az audió-útmutatók hangosan 
felolvassák az adott szöveget, vagy rádióhullámokon keresztül átküldhető az információ a saját 
eszközünkre (pl. bluetoothon vagy chipen keresztül, mint az érintés nélküli fizetés esetében). Az 
ilyen jellegű rendszerek kidolgozása ugyan még folyamatban van, de a technológiák már elérhe-
tők és gyorsan terjednek.

QR-kódok segítségével az információk letölthetők vagy egy alkalmazás (pl. MOBO) telepítésével hozzáférhetők 

(Wałkowa, Lengyelország). © ETNA



31

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

Összetett tartalom
A tájékoztató táblákon szereplő szöveg megfogalmazása során kerüljük a szakkifejezések hasz-
nálatát. Magyarázzuk el röviden és érthetően a lényeges információkat. A téma részletes  
kifejtésére általában amúgy sincs elég hely a táblákon. 
Ha a tájékoztató táblán összetett tartalmat szeretnénk bemutatni, akkor is törekedjünk az 
egyszerű megfogalmazásra.
Az információ megértését segítik az illusztrációk, amelyek informatívak, és érzelmeket is közvetí-
tenek.
A képek és feliratok szintén hasznosak lehetnek. A szöveg lényegi részében bonyolultabb kérdé-
sek bemutatására is kitérhetünk. Az egyszerű formájú vagy tartalmú szövegek általában rövi-
debbek is, így nagyobb betűmérettel nyomtathatók, jobban lekötve ezáltal az olvasók figyelmét. 
Minden szöveget egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni, kerülve a szakkifejezések és a nem 
egyértelmű kifejezések használatát, valamint a bonyolult mondatszerkezetek alkalmazását. Ezek 
a megoldások minden felhasználó számára előnyösek.
Érdemes a tábla alsó részén, a gyermekek és a kerekesszékkel közlekedő látogatók számára 
közérthető nyelven megfogalmazott tájékoztatást elhelyezni.

Tájékoztató anyagok a Chiemsee Herreninsel kastélyban 

levő kiállításon (Németország) © PTPP “pro Natura”
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4.7 Jelnyelv

A jelnyelv a siket személyek nyelve. Az esetek többségében a nagyothalló személyek nem értik. 
A jelnyelv segíti az információk átadását és értelmezését, amikor a beszélt nyelv megértése nem 
lehetséges. Ezért ha siket emberrel szeretnénk kommunikálni, nagy segítséget nyújthat egy 
jelnyelvi tolmács bevonása. A születésüktől fogva siket emberek nehezen tanulják meg az írott 
nyelvet.  
A jelnyelv ugyan vizuális nyelv, mégis sok tekintetben hasonlít a beszélt nyelvhez. Minden, amit 
a beszélt nyelvben használunk, a jelnyelvben is alkalmazható: például a szavak, a mondatok 
sorrendje, a szünetek, a levegővétel, az intonáció és dallam, a hangok hangsúlyozása, a mimika, 
a testtartás, a fej- és kézmozdulatok, stb.
A túravezető a jelnyelv ismerete nélkül is megpróbálkozhat metakommunikációs eszközök hasz-
nálatával, például rámutathat az élőlényekre, vagy integetéssel jelezheti a résztvevőknek, hogy 
kövessék. Néhány hallássérült személy azonban szájról is jól olvas.

Nyelvi változatok
A jelnyelvek országonként eltérőek, mind a szókincs, mind a nyelvtan tekintetében. Például a 
német jelnyelv nem azonos az angollal. Sőt, a brit jelnyelv és az amerikai jelnyelv között is van-
nak különbségek. A britek kétkezes ábécét használnak, mindkét kezükkel kommunikálnak, míg 
az amerikaiak csak az egyiket. Bár létezik nemzetközi jelnyelv, ez nem elég pontos ahhoz, hogy 
a szövegeket megfelelően le lehessen fordítani.

A jelnyelvnek saját nyelvtana van.
A jelnyelvben a mondatok megfogalmazását összetett nyelvtani szabályok rögzítik, pl. a jelölő 
személy hogyan használja az előtte lévő teret, hogy mutogatással elmondja, ki-mit-kivel csinált.
A gyermekek ugyanúgy sajátítják el a jelnyelvet, mint a beszélt nyelvet. A csecsemők először a 
kezükkel „gügyögnek“. Amikor elkezdenek szavakban beszélni, az egyszerűbb kézjeleket ösz-
szetettebb mozdulatokkal váltják fel. Ahhoz, hogy mondatokat alkossanak, jeleket fűznek egymás 
mellé, és elkezdik alkalmazni a nyelvtani szabályokat.
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4.8. Tájékozódást segítő rendszerek

A tájékozódást segítő rendszerek különböző információs csatornákat használnak, de mi most 
külön foglalkozunk vele, mivel közös céljuk van. A kommunikációs akadályok leküzdésével 
összefüggésben a tájékozódást segítő rendszerek elsősorban a látássérült és az értelmi fogyaté-
kossággal élő személyek számára nyújtanak segítséget. A mozgássérült személyek esetében a 
felmerülő nehézségek inkább fizikai jellegűek, mintsem a kommunikációval kapcsolatosak.
Hangjelzések és hangutasításokat nem lehet alkalmazni a hallássérült emberek esetében. Ezt 
a problémát úgy lehet orvosolni, ha a szöveget tájékoztató táblákon vagy kijelzőkön jelenítjük 
meg (az utóbbiakat elsősorban beltéren használva). Sokan vannak, akik nem tudják a térképet 
olvasni. Számukra segítség lehet, ha az iránymutató jelzéseket közvetlenül a talajra vagy a fákra 
festjük. A tájékozódást segítik az út mentén elhelyezett táblák, például hogy merre induljanak 
a látogatók a parkolóból, a vasútállomásról vagy a buszmegállóból, illetve merre haladjanak az 
útvonalon.
A látássérült emberek számára az útjelző és tájékozódást segítő rendszereket úgy kell kialakí-
tani, hogy a látás mellett azok más érzékszervvel is használhatóak legyenek. Lakott területeken 
vezetősávokat és különféle taktilis megoldásokat alkalmaznak (melyek fehér bot segítségével 
kitapogathatók). Ezek a megoldások akár a természetes környezetben is jól használhatók. Spa-
nyolországban például kidolgoztak egy szabványt a városi parkok számára, melynek keretében 
az útszegélyeket használják vezetősávként, és az érdekes látnivalóknál, pihenőhelyeknél jelleg-
zetes szagú bokrokat ültetnek, hogy felhívják a látogatók figyelmét. A kereszteződéseknél és az 
útvonalakon hagyományos útjelző táblák használatával jelölhetjük a haladási irányt.
Amennyiben van rá lehetőség, akár farönkökbe is belevéshetjük az útjelző szimbólumokat, 
melyeket a látogatók megtapogathatnak. A látássérült személyeket hangjelzések használatával 
is segíthetjük, hogy megtalálják a megfelelő útvonalat az adott látványosság felé. A taktilis térké-
pek szintén segítséget nyújthatnak számukra, hogy miután tapogatás révén felfedezték az adott 
területet, segítség nélkül mozogjanak a helyszínen.

A korlátok és szegélyek az iránymutatás mellett biztonsági célokat is szolgálnak, ami különösen fontos a zsúfolt 

bemutatóhelyeken, mint például Monfragueban (Extremadura, Spanyolország). © ETNA

A tájékozódást segítő rendszereknek nem feltétlenül kell unalmasnak lennie. Kreatív útjelző táblák a Poyang-tónál 

(Jangce tartomány, Kína). © ETNA
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4.9 További kommunikációs akadályok 

Ebben a fejezetben további kommunikációs akadályokkal foglalkozunk, melyek esetlegesen 
felmerülhetnek még a természeti élmények kapcsán.
Bizonyos fogyatékossággal élő személyek számára már maga a természetbe való kijutás gon-
dolata is akadályt jelenthet, mivel sokszor nem áll rendelkezésre megfelelő információ a termé-
szeti élmények hozzáférhetőségéről, a helyszínen előforduló akadályokról. Ugyanakkor egyre 
több jó kezdeményezést lehet találni, mint például az Egyesült Királyság területén működő 
„Birding for All” egyesületet, melyhez bármely országból lehet csatlakozni. Az egyesület célja a 
természet hozzáférhetőségének népszerűsítése, és a szabadtéri élmények és a természet  
közötti kapcsolat nyújtotta előnyök bemutatása. Fontos továbbá, hogy legyőzzük az ismeret-
lentől való félelmünket, és megmutassuk, hogy ez nem is olyan nehéz. Nagy szükség van olyan 
oktatóanyagokra, amelyek arra ösztönzik az embereket, hogy az akadályok ellenére is kimoz-
duljanak a természetbe és élvezzék azt. Egy videó keretében például elmondhatjuk, hogy milyen 
ruhát ajánlott viselni a túra során, illetve hogyan kell felkészülni és megtervezni a kirándulást, stb.

Kreatív megoldások 
Az útvonal mentén található növényfajok bemutatásához készíthetünk például „illatútmutatót”, 
mint amilyet a kozmetikai ipar használ. A papír bizonyos részét illatanyaggal itatjuk át. Ha a láto-
gatók megdörzsölik, megszagolhatják a növények illatát.
A madárénekeket bemutató „madárkalauz” pedig érdekes élményt nyújt a látássérült személyek-
nek.

Információs Technológiák (IT)
A modern technológiák nagyon gyorsan fejlődnek. Olyan lehetőségeket nyújthatnak majd, ame-
lyeket jelenleg még elképzelni is nehéz. A virtuális valóság (VR) révén Lengyelországban a Nowy 
Wiśnicz-i kastélyban például lehetőség van virtuális túrán részt venni, és a kastélyt egy denevér 
szemszögéből megnézni. Léteznek továbbá különböző alkalmazások, melyek beazonosítják 
a lefényképezett növényfajokat (pl. PLANTSNAP). A spanyolországi Fundación Global Nature 
pedig egy olyan alkalmazást fejlesztett ki, amely képes felismerni a tájat és megnevezni a hegy-
csúcsokat, miután az okostelefonunk kamerájával rámutattunk.
A Smart Braille alkalmazás lehetővé teszi az Android felhasználók számára, hogy a Braille-írást 
használva kommunikáljanak. Az alkalmazás révén elolvashatjuk a Braille-írással készült szövege-
ket, vagy pont fordítva, egy adott szöveget lefordíthatunk vele Braille-írásra.

Köszönhetően a mesterséges intelligenciának és az egyre fejlettebb gépi tanulási algoritmu-
soknak, az okostelefonok (vagy más okoseszközök) egyre nagyobb segítséget nyújtanak az 
emberek számára az akadálymentesítés tekintetében, megváltoztatva a hozzáférhetőséghez 
szükséges alapkövetelményeket. Léteznek például GPS alapú navigációs alkalmazások (pl. 
BlindSquare), amelyek adott környezetet szóban mutatják be. A program adatokat importál 
crowdsourcing platformokról (pl. Foursquare), nyilvános térképforrásokból, szolgáltatóktól (pl. 
Uber) és a tömegközlekedési vállalatoktól. Az adatokat fel lehet használni egy tanösvény bejá-
rásához is. Ehhez csak arra van szükség, hogy valaki feltöltse az információkat egy nyílt forrás-
kódú platformra (pl. az Open Street Mapre vagy a Foursquare-re). A BlindSquare integrálódik a 
népszerű what3words szolgáltatással, amely a helymeghatározási adatokat kombinálja a hely-
színt bemutató információkkal.
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A Boden-tó virágból készült térképe (Mainau Insel, Boden-tó, Németország). © ETNA

„Madárének toll” – ha rámutatunk a könyvben egy madár nevére, akkor a toll lejátssza az adott madár énekét. © ETNA

Egy másik példa, amelyet most fejlesztenek Lengyelországban, egy beszédfelismerő program, 
amely a szöveget elektromos jelekké fordítja. Ezek a jelek stimulálni tudják az ember bőrét, és 
így a siket emberek is „hallhatják“ a beszélt nyelvet. A Honda pedig rezgő cipőt tesztel, amely 
a vak személyek számára segíti majd a tájékozódást. A cipő várhatóan 2023-ban kerül majd 
piacra.

Interaktív elektronikus rendszerek. Az analóg készülékek mára már elavultak (balra). A fejlettebb számítógépes 

szoftveres megoldások számtalanszor újrahasználhatók és könnyen átalakíthatók bármely új körülményhez (jobb-

ra).] © ETNA (mindkét kép)
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Tartósság/fenntartás
A fent bemutatott megoldások mindegyike frissítést, javítást, elemcserét stb. igényel. Amikor 
eldöntjük, hogy melyik megoldást válasszuk, ezeket a szempontokat szintén vegyük figyelembe, 
mivel adott esetben ezek többlet költségekkel járhatnak. 
Akadálymentesítés során átalakíthatjuk a helyszínt, de ennek költségei akkor a túraútvonal fenn-
tartójára hárulnak, vagy megkérhetjük a látogatókat, hogy ők alkalmazkodjanak a helyszín adott-
ságaihoz.

Ha nem gondozzák a tanösvényt és annak környezetét, 

akkor állapota romlik és használhatatlanná válik. © ETNA
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a képernyőnagyítók számára“].
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