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16η Διεθνής Θερινή Συνάντηση σε θέματα
Επικοινωνίας και Πληροφορικής
για νέους με τύφλωση και μερική όραση
Η διεθνής θερινή συνάντηση ICC 2010 σε θέματα επικοινωνίας και πληροφορικής
είναι μία ιδιαίτερη ευκαιρία για να μάθεις πώς οι τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών (Information and Communication Technology ‐ ICT) και οι
υποστηρικτικές τεχνολογίες (Assistive Technologies ‐ AT) μπορούν να εμπλουτίσουν
και να διευκολύνουν τη ζωή των ατόμων με τύφλωση και μερική όραση.
Οι συμμετέχοντες από 15 περίπου ευρωπαϊκές χώρες θα έχουν πολλές ευκαιρίες
για εμπλοκή σε διαπολιτισμικές δραστηριότητες, επικοινωνία και δικτύωση,
σχεδιασμό των μελλοντικών σπουδών και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας,
ψυχαγωγία και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
Έλα και εσύ!

Δύο περίοδοι, για νέους ηλικίας:

15 έως 17 ετών
20 – 27/07/ 2010
17 έως 20 ετών
29/07 05/08/2010

ICC: Κάτι περισσότερο από τεχνολογία
Η εξοικείωση και η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και
υποστηρικτικών τεχνολογιών, αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τα άτομα με μερική
ή ολική απώλεια όρασης, για την ένταξή τους στην εκπαίδευση, την επαγγελματική
κατάρτιση, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, την πολιτική. Οι δεξιότητες στη χρήση
των τεχνολογιών αυτών στην κοινωνία της πληροφορίας, μαζί με την αυξανόμενη
ενημερότητα για την προσβασιμότητα, αποτελούν πλέον βασικούς παράγοντες
επιτυχίας.
Η ICC είναι μία ευκαιρία για να αποκτήσεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για το
μέλλον σου!
Η ICC εστιάζεται στην καλύτερη δυνατή χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών, στους εξής κυρίως τομείς:
•
•
•
•

Αλληλεπίδραση και επικοινωνία
Ένταξη στην εκπαίδευση (σχολείο/ πανεπιστήμιο)
Καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας
Αυτόνομη διαβίωση και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου

Η ICC είναι διεθνής και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να διασκεδάσεις και να
νιώσεις ότι ανήκεις σε μία μεγαλύτερη διεθνή κοινότητα με συνομηλίκους σου με
παρόμοια ενδιαφέροντα.

Εργαστήρια:
Ανάλογα με τις ανάγκες και τις προηγούμενες γνώσεις σου, καλείσαι να επιλέξεις
από έναν κατάλογο με περισσότερα από 20 εργαστήρια (3 ή 6 ώρες το καθένα), με
τα εξής θέματα:
• οι νεότερες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και υποστηρικτικές
τεχνολογίες (π.χ. διαδίκτυο, μουσική, αναγνώριση και σύνθεση ομιλίας,
παιχνίδια, προγραμματισμός)
• 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
Ο Εθνικός Εκπρόσωπος θα σε βοηθήσει να φτιάξεις το δικό σου πρόγραμμα
Εργαστηρίων για όλη την εβδομάδα της διοργάνωσης.

Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
Η ICC σημαίνει επίσης και διασκέδαση! Μπορείς να συμμετέχεις σε εντυπωσιακές
και πρωτότυπες δραστηριότητες που ούτε έχεις φανταστεί –μαζί με άλλους νέους
από όλο τον κόσμο!

Γλώσσα:
Η επίσημη γλώσσα της διοργάνωσης είναι τα Αγγλικά. Για το λόγο αυτό η καλή
γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να
επωφεληθείς στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από το πρόγραμμα.

Κόστος:
Το κόστος συμμετοχής, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα για τη μία
εβδομάδα του προγράμματος, είναι 400 € ανά συμμετέχοντα (δε συμπεριλαμβά‐
νονται τα έξοδα ταξιδίου). Το κόστος αυτό, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου, δεν θα
πρέπει να καλύπτονται από το ίδιο το νέο που συμμετέχει, αλλά από άλλον φορέα,
όπως, για παράδειγμα, από τον οργανισμό που υποστηρίζει τη συμμετοχή του. Οι
συνοδοί δεν πληρώνουν έξοδα συμμετοχής.

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

Τεχνικός εξοπλισμός:
Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων και των υποστηρικτικών
τεχνολογιών, θα υπάρχει στο χώρο της διοργάνωσης.

Οργάνωση:
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 ICC φιλοξενεί τη διοργάνωση.
Η ICC 2010 διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Καστρί Αττικής, σε
συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εκπαιδευτικού & Συνεδριακού
κέντρου ΑΤΕξέλιξη, του Πανεπιστημίου Johannes Kepler του Linz, του
Πανεπιστημίου Graz και του Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Karlsruhe:
Εθνικό και Καποδιστριακό

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι με τύφλωση και μερική όραση μπορούν να
επικοινωνήσουν, για περαιτέρω πληροφορίες και την υποβολή αίτησης, με τον
Εθνικό Εκπρόσωπο της χώρας τους.
http://access.uoa.gr/icc/
http://www.icc‐camp.info

Διοργανωτής της ICC 2010: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επικοινωνία: Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία,
eMail: icc@uoa.gr
www: http://access.uoa.gr/icc/
Τηλ.: 2107275130, Fax: 2107275193
Χώρος Διεξαγωγής του I CC 2010:
ATExcelixi, Εκπαιδευτικό & Συνεδριακό Κέντρο,
Καστρί, Νέα Ερυθραία, Αττική
International Association ICC:
Professor Klaus Miesenberger,
University of Linz, Austria
eMail: icc@aib.uni‐linz.ac.at
www: http://www.icc‐camp.info
Tel.: +43 732 2468‐9232, Fax: +43 732 2468‐9322

Ο Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ελλάδα:
Καθηγητής Γεώργιος Κουρουπέτρογλου,
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,
Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα
email: koupe@di.uoa.gr
Τηλ.: 2107275305, Fax: 2107275193
‐

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ή σ τ ε ω ς τ ι ς 30 / 4 / 2 0 1 0 με τ ον Εθ ν ι κ ό Ε κπ ρ ό σ ω π ο! ‐

ICC – INTERNATIONAL CAMP on
Computers and Communication 2010
Ναι, θέλω να συμμετέχω στην ICC 2010!
Παρακαλώ στείλτε μου περισσότερες πληροφορίες / την αίτηση!
όνομα: _______________________________ ημ/νία γέννησης: ______
διεύθυνση: __________________________________________________
ταχ/κός κώδικας: __________ πόλη: _____________________________
e‐mail: ______________________________________________________
τηλ.:________________________________________________________

