Zabawy z programowaniem

Nagroda w Konkursie Strona Internetowa bez Barier
2019
10 czerwca 2019 miałam przyjemność wziąć udział konferencji Włączenie Cyfrowe. Access Tech 2019, która odbyła
się w Sejmie SP. Podczas konferencji dyskutowano o roli nowych technologii i sztucznej inteligencji w kontekście
dostepności. Z dumą donoszę, że serwis zabawyzprogramowaniem.edu.pl została nagrodzony w finale konkursu
Strona Internetowa bez Barier.

O roli nowych technologii i sztucznej inteligencji w kontekście dostępności oraz o zmieniającym sie prawie
rozmawialiśmy podczas konferencji Włączenie Cyfrowe. Access Tech 2019, która odbyła się 10 czerwca w Sejmie RP.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznai z dokumentem "Raport Dostępności 2019" z którego wynika, że już ponad 60%
stron www jest dostępna do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mimo to w dalszym ciągu problem stanowią aplikacje
niedostosowane dla osób niewidomych. Z pełnym raportem można zapoznać się pod poniższym linkiem.
Przeczytaj więcej o Raporcie Dostępności 2019 (plik PDF)
W drugiej części konferencji odbyło się podsumowanie finału X Konkursu Strona Internetowa bez Barier. Zwycięzcom
zostały wręczone statuetki. Miło mi poinformować, że wśród nagrodzonych znalazł się mój serwis
zabawyzprogramowaniem.edu.pl
Zwycięzcami X edycji konkursu ”Strona Internetowa bez Barier” są:
●

●

●

●
●

●

W kategorii Strona publiczna do 100 podstron zwyciężył serwis dane.gov.plotwiera się w nowym oknie Ministerstwa
Cyfryzacji,
W kategorii Strona publiczna powyżej 100 podstron zwyciężył serwis bon.uw.edu.plotwiera się w nowym oknie Biuro
ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego,
W kategorii Strona niepubliczna do 100 podstron zwyciężył serwis a11y.reportotwiera się w nowym oknie Raport
dostępności - Mikołaja Rotnickiego,
W kategorii Strona niepubliczna powyżej 100 podstron w tym roku jury zdecydowało nie przyznać nagrody,
W kategorii Strona Najlepsi z Najlepszych zwyciężył serwis csioz.gov.plotwiera się w nowym oknie Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
W kategorii Strona powstała w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności postanowiliśmy przyznać 2
równorzędne nagrody. Zdobyły je Fundacja Teatru Śląskiego ”Wyspiański” w Katowicach za serwis
fundacjateatruslaskiego.plotwiera się w nowym oknie oraz SP nr 36 za serwis zabawyzprogramowaniem.edu.pl
otwiera się w nowym oknie.
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