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Sesja II – Organizacja kształcenia na uczelniach

Ally i Ally for Web – narzędzia dostępności 
cyfrowej w dydaktyce oraz możliwości ich 
sfinansowania z programu POWER 3.5 
Uczelnia dostępna

Magda Sochacka, PCG Academia

Anna Warda-Ritzen, PCG Academia

12:40 – 13:00
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Plan prezentacji

• Wprowadzenie

• Blackboard Ally i Ally for Web

• Uczelnia dostępna

• Funkcjonalność Ally dla studentów w czasie koronawirusa

Magda Sochacka, PCG Academia (5 min)

• Demo Blackboard Ally i Ally for Websites

Anna Warda-Ritzen, PCG Academia (15 min)
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Dostępność i Uczelnia dostępna

„Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-

komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) 

na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi.” (1)

• Struktura organizacyjna

• Architektura 

• Technologie wspierające

• Procedury

• Wsparcie edukacyjne

• Szkolenia podnoszące świadomość 
niepełnosprawności (2)

Uczelnia 
dostępna

(1) Jarosław Gowin, wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2020

(2) NCBiR, „Uczelnia dostępna II”, 2020
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Ally: Narzędzie budujące dostępność w nauczaniu na odległość

• Ally pomaga zrozumieć i rozwiązać problem dostępności treści dydaktycznych

• Wraz z wdrożeniem staje się integralną częścią LMS

• Kompatybilny z wieloma platformami LMS, w tym Blackboard i Moodle

Zautomatyzowane 

tworzenie alternatywnych

formatów dla studentów

Informacja zwrotna dla 

wykładowców w zakresie 

dostępności tworzonych treści

Raport dostępności treści na 

poziomie uczelni
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Ally for Websites: Narzędzie budujące dostępność stron internetowych

• Ally for Websites automatycznie sprawdza zawartość stron pod kątem standardów dostępności WCAG 2.1

• Narzędzie można z łatwością podpiąć do stron internetowych uczelni

• Umożliwia zautomatyzowaną konwersję i dostęp do zawartości w alternatywnych formatach

Alternatywne 
formaty dla 

dokumentów na 
stronie

Alternatywne 
formaty dla 

zawartości stron
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Uczelnia dostępna

• Ally i Ally for Websites to narzędzia wpisujące się w założenia konkursu POWER 3.5 „Uczelnia dostępna”

• Pierwsza runda rozstrzygnięta, 85 uczelni zdobyło od 750 tys. do 14,5 mln zł dofinansowania

• Druga runda trwa, składanie wniosków do 8 maja br., budżet konkursu: 150 mln zł
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Dostępność treści w sytuacji zagrożenia COVID-19

• Możliwość konwersji pojedynczych plików na 

alternatywne formaty

• Usługa udostępniona czasowo dla wsparcia 

studentów w czasie zagrożenia koronawirusem

• Strona w języku angielskim, ale obsługuje konwersję 

plików i materiałów m.in. w języku polskim

https://ally.ac/covid19/

https://ally.ac/covid19/
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Demo Ally i Ally for

Websites
Anna Warda-Ritzen

Organizator
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Zapraszamy do kontaktu

Magda Sochacka

Dziękujemy

magda.sochacka@pcgacademia.pl

+48 502 044 265

Anna Warda-Ritzen

Anna.warda-ritzen@pcgacademia.pl

+48 725 135 400
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