ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
1η Συνάντηση

(Διάρκεια 4 ώρες)

1η ώρα:
Γενική Εισαγωγή
- Βασική εισαγωγή για την όραση
- Διαχωρισµός τυφλών και µερικώς βλεπόντων
- Συζήτηση γύρω από λανθασµένες αντιλήψεις και στερεότυπα όσον αφορά τους τυφλούς
και µερικώς βλέποντες
- Συνοπτική παρουσίαση των τρόπων/µεθόδων απτικής απεικόνισης και του συστήµατος
γραφής και ανάγνωσης Braille για τυφλούς
- Διανοµή ενηµερωτικού υλικού για τη δράση και τις χρηστικές υπηρεσίες των επίσηµων
φορέων συλλογικής εκπροσώπησης των τυφλών, χρήσιµα σχετικά links κ.α. (Πανελλήνιος
Σύνδεσµος Τυφλών, Φάρος Τυφλών της Ελλάδας, Μουσείο Αφής)
- Φορείς δραστηριοποίησης στο εξωτερικό

2η ώρα:
- Ιστορική αναδροµή στις αρχές του Ιnclusive Design, στον Σκανδιναβικό Functionalism,
στον Εργονοµικό Σχεδιασµό και στη Σχολή Bauhaus
-Παραδείγµατα προϊόντων από τη δεκαετία του 1930 και σύγχρονων, και ειδικά για άτοµα
µε οπτική αναπηρία
- Παρουσίαση παραδειγµάτων καλής πρακτικής (αναφορά σε εκπαιδευτικά προγράµµατα
µουσείων στην Αµερική, Ευρώπη, και Ελλάδα- για επισκέπτες µε προβλήµατα όρασης)

3η ώρα
Εισαγωγή στη σχεδίαση απτικών διαγραµµάτων και κατασκευών
- Τι είναι, και τί δεν είναι, τα απτικά διαγράµµατα – Βασικές αρχές
- Ανάλυση διαδικασίας παραγωγής και σχεδίασης διαγραµµάτων
- Αναφορά στο Information Design και του συστήµατος ISOTYPE και των εφαρµογών τους
- Αφή και αντίληψη, οφθαλµαπάτες, εικόνες και τέχνες (τυφλοί και χρώµατα, οπτική
αναπηρία και οπτικές περιγραφές – αναµνήσεις κ.α.)
- Συζήτηση

4η ώρα
- Ανάθεση Εργασίας και προετοιµασία για τον Διαγωνισµό της Σεούλ ‘design for all’
1. Προϊόν/Υπηρεσία (µετατροπή προϊόντων/υπηρεσιών σε προσβάσιµα/ες)
2. Έκθεση (ανάπτυξη προγράµµατος προσβασιµότητας)
3. Εταιρική ταυτότητα φορέα εκπροσώπησης ατόµων µε οπτική αναπηρία
4. Κωδικοποίηση συµβόλων για το ‘Greece through your senses’
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2η Συνάντηση

(Διάρκεια 4 ώρες)

Πρακτική εφαρµογή
1η ώρα:
Μετατροπή οπτικού υλικού σε απτικό υλικό Α (Διαγράµµατα)
- Σχεδιασµός διαγραµµάτων µε χρήση προγραµµάτων υπολογιστή
- Εκτύπωση διαγραµµάτων µε τη συσκευή PIAF

2η ώρα:
Μετατροπή οπτικού υλικού σε απτικό υλικό Β (Κατασκευές)
- Πρακτική εφαρµογή µε χρήση υλικών (χαρτιών, ξύλου, γυαλιού, κα.)
3η + 4η ώρα
- Αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας και ευχρηστίας του παραγόµενου υλικού σε
συνεργασία µε άτοµα µε οπτική αναπηρία

- Αναπροσαρµογή αρχικών διαγραµµάτων και τελική εκτύπωση
- Τεχνικές παρουσίασης

----------------------------------------------------------------------------------------------

3η Συνάντηση

(Διάρκεια 4 ώρες)

η

1 ώρα:
- Αξιολόγηση τελικού υλικού σε συνεργασία µε άτοµα µε οπτική αναπηρία
- Επιλογή εργασιών για συµµετοχή στο Διαγωνισµό ‘design for all’

2η ώρα: ΟΜΙΛΙΕΣ
- Εκπρόσωπος Εθνικής Οµοσπονδίας Τυφλών, κος. Παναγιώτης Μαρκοστάµος
- Εκπρόσωπος Ειδικής Αγωγής, Εκπαιδευτικός κα. Στέλλα Μάµιδα
- Εκπρόσωπος της getinspired, κα. Αναστασία Κάλου

3η + 4η ώρα: ΣΥΖΗΤΗΣΗ
- Ερωτήσεις
- Νοµικά και άλλα ζητήµατα
- Αισθητική και απτικά διαγράµµατα
- Εταιρικές Ταυτότητες του χώρου - Παρατηρήσεις
- Προτάσεις αναζήτησης και διεκδίκησης σχετικής εργασίας
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