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16 η Διεθνής Θερινή Συνάντηση
σε Θέματα Επικοινωνίας και Πληροφορικής
για Νέους με Τύφλωση και Μερική Όραση
Επικοινωνία:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία
e-mail:
Τηλ.:
Fax:
Ιστοθέση:

icc@uoa.gr
2107275130
2107275193
http://access.uoa.gr/icc/

Χώρος Διεξαγωγής
ATExcelixi
Εκπαιδευτικό & Συνεδριακό Κέντρο
Καστρί, Νέα Ερυθραία, Αττική

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκτός από την εκπαίδευση και την έρευνα,
περιλαμβάνει στη βασική του αποστολή και μια σειρά από κοινωνικές
δράσεις. Μια από αυτές είναι η Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με
Αναπηρία, η οποία αποτελεί Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών που
ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 2006. Αποστολή της είναι «η επίτευξη στην
πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των
φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της
παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης».
Η Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει αναλάβει
να φιλοξενήσει την 16η Διεθνή Θερινή Συνάντηση σε Θέματα
Επικοινωνίας και Πληροφορικής για Νέους με Τύφλωση και Μερική
Όραση – ICC2010, με σκοπό να ανακινηθούν ζητήματα που αφορούν
την ένταξη και ισότιμη φοίτηση και επαγγελματική αποκατάσταση των
Ατόμων με Αναπηρία στη χώρα μας, και πιο συγκεκριμένα των ατόμων
με απώλεια όρασης. Επιπλέον, επιδίωξη είναι και η προώθηση της
κινητικότητας των εφήβων με προβλήματα όρασης που διαμένουν σε
διάφορες περιοχές της χώρας μας.
Η ιδέα της ICC (International Camp on Communication and Computers
for Blind and Partially Sighted Teens) γεννήθηκε στην Αυστρία στη βάση
συζητήσεων και συνεργασιών μεταξύ των υπηρεσιών που εξυπηρετούν
νέους με μερική ή ολική απώλεια όρασης. Οι οργανισμοί που
προσφέρουν υποστήριξη σε διαφορετικά επίπεδα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας ξεκίνησαν να εργάζονται προκειμένου να διευκολύνουν τη
μετάβαση των εφήβων στις διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες,
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ένταξη και ενσωματωμένη μάθηση.
Γενικός σκοπός της διοργάνωσης ICC είναι η διεθνής και διαπολιτισμική
ανταλλαγή εφήβων και νέων 15-21 ετών με μερική ή ολική απώλεια
όρασης. Η διοργάνωση εστιάζεται στους εξής τομείς:
 Επαφή με άλλους εφήβους με τα ίδια ενδιαφέροντα και ανάγκες
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 Κατανόηση της σημασίας της απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων
και δεξιοτήτων (δια)προσωπικής επικοινωνίας.
 Απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειριών για την ενδυνάμωση, τη
βελτίωση της αυτοεκτίμησης, και τη συνειδητή επιλογή σπουδών
και επαγγέλματος.
 Εξοικείωση με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
και τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για Άτομα με Απώλεια
Όρασης.
 Προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης.

Η συνάντηση ICC 2010 στην Αθήνα
περιλαμβάνει δύο περιόδους:
 20 έως 27 Ιουλίου 2010 για εφήβους από 15 έως 17 ετών
 29 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2010 για νέους από 17 έως 20 ετών
στις οποίες θα συμμετάσχουν: 122 νέοι (9 Έλληνες) από 17 χώρες (15
χώρες από την Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία), 58 συνοδοί τους, 26 Έλληνες
εθελοντές και 31 άτομα εξειδικευμένου προσωπικού από τη χώρα μας.

Εργαστήρια ICC2010

Δραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου

Ανάλογα με τις ανάγκες και τις προηγούμενες
γνώσεις τους οι συμμετέχοντες καλούνται να
επιλέξουν από έναν κατάλογο με 50 εργαστήρια
(3 ή 6 ώρες το καθένα), στις εξής θεματικές
περιοχές:

Η ICC2010 σημαίνει επίσης και διασκέδαση! Οι
συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος σε
ομαδικές δραστηριότητες, επισκέψεις και
παιχνίδια, μαζί με άλλους νέους από όλο τον
κόσμο, όπως:

 νέες τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών και υποστηρικτικές τεχνολογίες
(π.χ. διαδίκτυο, μουσική, αναγνώριση και
σύνθεση ομιλίας, παιχνίδια) για άτομα με
απώλεια όρασης
 κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες,
 δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης
 κινητικότητα υποστηριζόμενη από
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
και υποστηρικτικές τεχνολογίες
 σχεδιασμός των σπουδών στο Πανεπιστήμιο
 αναζήτηση εργασίας και δεξιότητες
ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας
Τα εργαστήρια διεξάγονται καθημερινά 09:0012:00 και 14:00-17:00 σε μικρές ομάδες των 78 ατόμων, ώστε να μεγιστοποιηθεί η
αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων.

ICC 2010

Συμμετέχουσες Χώρες:
Αριθμός Εργαστηρίων:

17
50

1η Εβδομάδα

2η Εβδομάδα

Συμμετέχοντες

41

71

Συνοδοί

21

37

Προσωπικό

15

16

Εθελοντές

11

15

Σύνολο

88

139

Open Day
Η 3η Αυγούστου 2010 θα είναι μια Ανοικτή Μέρα
για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το κοινό
που επιθυμούν να επισκεφτούν την ICC2010 και
να γνωρίσουν από κοντά και καλύτερα τις
δραστηριότητές της.















Μουσείο Αφής Φάρου Τυφλών Ελλάδος
Μουσείο Ακρόπολης
Ακρόπολη
Αττικό Ζωολογικό Πάρκο,
Ιππασία
Allou Fun Park
Οργανωμένοι Περίπατοι Αθήνας
Βραδιά Καραόκε
Προσβάσιμα Επιτραπέζια Παιχνίδια
Συμμετοχή σε Ορχήστρα Μουσικής
Κυνήγι Θησαυρού
Θεατρικό Παιχνίδι
Ολοήμερη εκδρομή

Φροντίδα
Η εκπαίδευση και η εποπτεία στα Εργαστήρια
γίνεται από ειδικούς, που προέρχονται από
Πανεπιστήμια, σχολεία και εξειδικευμένους
οργανισμούς, από όλη την Ευρώπη. Η αναλογία
εκπαιδευτών/συμμετεχόντων=(1/2), η οποία
ισχύει και για τις δραστηριότητες ελεύθερου
χρόνου, εγγυάται την προσωπική υποστήριξη του
κάθε συμμετέχοντα.

Τεχνικός εξοπλισμός
Για την υποστήριξη της διεξαγωγής της
ICC2010, έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της
διοργάνωσης 13 αίθουσες εργαστηρίων με όλον
τον απαραίτητο εξειδικευμένο εξοπλισμό
πληροφορικής και υποστηρικτικών τεχνολογιών
(υλικό/hardware και λογισμικό/software) για
άτομα με απώλεια όρασης.

Χώρος Διεξαγωγής
Η
ICC2010
θα
πραγματοποιηθεί
στο
Εκπαιδευτικό & Συνεδριακό Κέντρο ATExcelixi,
Καστρί, Νέα Ερυθραία, Αττική.

Η ICC συντονίζεται από τη διεθνή Εταιρεία "International Association ICC", έναν μη-κερδοσκοπικό
οργανισμό, με Εθνικούς Εκπροσώπους σε περισσότερες από 30 χώρες. Κάθε χρόνο ένα από τα Μέλη της
φιλοξενεί τη διοργάνωση.

Διοργανωτής ICC 2010

http://www.uoa.gr

Συνδιοργανωτές ICC2010

Αρωγοί ICC2010

Χορηγοί ICC2010

Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://access.uoa.gr

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών
www.pst.gr

Ελληνογερμανική Αγωγή
http://www.ea.gr

Ομάδα Ομιλίας και Ποσβασιμότητας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
http://speech.di.uoa.gr

Φάρος Τυφλών της Ελλάδος
www.fte.org.gr

Εκδοτικός Οίκος
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
http://www.nb.org

Πανεπιστήμιο Johannes Kepler του
Linz, Αυστρία
http://www.jku.at/content

Σωματείο ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΤΥΦΛΟΙ
www.maty.gr

ATExcelixi

Ινστιτούτο Integriert Studieren,
Πανεπιστήμιο Johannes Kepler του
Linz, Αυστρία
http://www.jku.at/iis/content

Ένωση Ερευνητών Οπτικής
Αναπηρίας

Υποστηρικτής ICC2010

http://www.atexcelixi.gr

KOSMOCAR Α.Ε.
www.kosmocar.gr

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
μέσω του Προγράμματος Νέα Γενιά σε ∆ράση του Ινστιτούτου Νεολαίας.

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

International Association ICC

Εθνικός Εκπρόσωπος ICC

Professor Klaus Miesenberger
University of Linz, Austria

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Αν. Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,

e-mail: icc@aib.uni-linz.ac.at
www: http://www.icc-camp.info
Tel.: +43 732 24689232
Fax: +43 732 24689322

Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα
e-mail: koupe@di.uoa.gr
Τηλ.: 2107275305
Fax: 2107275193

