
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΣυυγγχχρρηημμααττοοδδοοττεε ίί τταα ιι   ααππόό   ττοο   

ππρρόόγγρρααμμμμαα   EE rraassmmuuss++  ττηηςς   ΕΕΕΕ   

ΈΈννααρρξξηη ::   11ηη   ΣΣεεππττεεμμββ ρρ ίίοουυ   22001177   

ΛΛήήξξηη ::   3311ηη   ΑΑυυγγοούύσσττοουυ   22002200   

  

ΣΣυυννττοονν ιισσττήήςς   ττοουυ   έέρργγοουυ ::   

ΠΠααννεεππ ιισσττήήμμιιοο   ΠΠααττρρώώ νν   

ΔΔρρ ..   ΙΙωωάάννννηηςς   ΓΓ ιιααλλεελλήήςς   

ΠΠλληηρροοφφοορρ ίί εεςς ::   

wwwwww..aa44bbdd ..eeuu 

Information Technology Solutions 

ΣΣ ΚΚ ΟΟ ΠΠ ΟΟ ΣΣ   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   

ΤΤ οο   AA 44 BB DD   σσ κκ οο ππ εε ύύ εε ιι   νν αα   αα νν αα ππ ττ ύύ ξξ εε ιι   μμ ίί αα   ββ άά σσ ηη   

δδ εε δδ οο μμ έέ νν ωω νν   κκ αα ιι   έέ νν αα   εε ιι δδ ιι κκ όό   λλ οο γγ ιι σσ μμ ιι κκ όό   ττ οο   

οο ππ οο ίί οο   θθ αα   εε ππ ιι ττ ρρ έέ ψψ εε ιι   σσ ττ αα   άά ττ οο μμ αα   μμ εε   

ππ ρρ οο ββ λλ ήή μμ αα ττ αα   όό ρρ αα σσ ηη ςς   νν αα   μμ ππ οο ρρ έέ σσ οο υυ νν   νν αα   

έέ ρρ θθ οο υυ νν   σσ εε   εε ππ αα φφ ήή   μμ εε   ττ ηη νν   εε ππ ιι σσ ττ ήή μμ ηη   ττ ηη ςς   

αα σσ ττ ρρ οο νν οο μμ ίί αα ςς ..   

ΗΗ   ββ άά σσ ηη   δδ εε δδ οο μμ έέ νν ωω νν   θθ αα   ππ εε ρρ ιι έέ χχ εε ιι   

φφ ωω ττ οο γγ ρρ αα φφ ίί εε ςς   αα ππ όό   αα σσ ττ ρρ οο νν οο μμ ιι κκ άά   αα νν ττ ιι κκ εε ίί μμ εε νν αα   

(( ππ λλ αα νν ήή ττ εε ςς ,,   νν εε φφ εε λλ ώώ μμ αα ττ αα ,,   γγ αα λλ αα ξξ ίί εε ςς ,,   κκ αα ))   

ττ αα ξξ ιι νν οο μμ ηη μμ έέ νν αα   ββ άά σσ εε ιι   ττ ωω νν   ιι δδ ιι αα ίί ττ εε ρρ ωω νν   

χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ ττ ιι κκ ώώ νν   ττ οο υυ ςς   γγ ιι αα   νν αα   εε ίί νν αα ιι   εε φφ ιι κκ ττ ήή   

ηη   αα νν άά λλ υυ σσ ήή   ττ οο υυ ςς   κκ αα θθ ώώ ςς   κκ αα ιι   ηη   ππ αα ρρ οο υυ σσ ίί αα σσ ήή   

ττ οο υυ ςς   αα ππ όό   ττ οο   εε ιι δδ ιι κκ όό     λλ οο γγ ιι σσ μμ ιι κκ όό   σσ εε   άά ττ οο μμ αα   μμ εε   

ππ ρρ οο ββ λλ ήή μμ αα ττ αα   όό ρρ αα σσ ηη ςς ..   ΤΤ οο   εε ιι δδ ιι κκ όό   λλ οο γγ ιι σσ μμ ιι κκ όό   

θθ αα   μμ εε ττ αα ττ ρρ έέ ππ εε ιι   ττ ιι ςς   αα σσ ττ ρρ οο νν οο μμ ιι κκ έέ ςς   εε ιι κκ όό νν εε ςς   σσ εε   

ήή χχ οο υυ ςς   οο ιι   οο ππ οο ίί οο ιι   θθ αα   εε ππ ιι ττ ρρ έέ ππ οο υυ νν   σσ ττ οο νν   χχ ρρ ήή σσ ττ ηη   

όό χχ ιι   μμ όό νν οο   νν αα   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ θθ εε ίί   σσ ττ ηη νν   αα σσ ττ ρρ οο νν οο μμ ίί αα   

αα λλ λλ άά   νν αα   αα νν ττ ιι λλ ηη φφ θθ εε ίί   ββ αα θθ ύύ ττ εε ρρ αα   ττ ηη νν   οο μμ οο ρρ φφ ιι άά   

ττ ηη ςς   αα σσ ττ ρρ οο νν οο μμ ιι κκ ήή ςς   εε ιι κκ όό νν αα ςς   όό ππ ωω ςς   δδ εε νν   

μμ ππ οο ρρ οο ύύ σσ εε   οο ππ ττ ιι κκ άά ..   ΓΓ ιι αα   ττ ηη νν   εε ππ ίί ττ εε υυ ξξ ηη   ττ οο υυ   

σσ κκ οο ππ οο ύύ   ηη   κκ οο ιι νν οο ππ ρρ αα ξξ ίί αα   ππ εε ρρ ιι λλ αα μμ ββ άά νν εε ιι   φφ οο ρρ εε ίί ςς   

εε κκ ππ αα ίί δδ εε υυ σσ ηη ςς   αα ττ όό μμ ωω νν   μμ εε   εε ιι δδ ιι κκ έέ ςς   αα νν άά γγ κκ εε ςς   

ππ οο υυ   θθ αα   σσ υυ μμ ββ άά λλ λλ οο υυ νν   μμ εε   ττ ηη νν   εε μμ ππ εε ιι ρρ ίί αα   ττ οο υυ ςς   

εε νν ώώ   ττ οο   ΠΠ αα νν εε ππ ιι σσ ττ ήή μμ ιι οο   ΠΠ αα ττ ρρ ώώ νν ,,   ωω ςς   ττ εε χχ νν ιι κκ όό ςς   

φφ οο ρρ έέ αα ςς   κκ αα ιι   σσ υυ νν ττ οο νν ιι σσ ττ ήή ςς   ττ οο υυ   έέ ρρ γγ οο υυ ,,   θθ αα   

αα νν αα ππ ττ ύύ ξξ εε ιι   ττ οο   εε ιι δδ ιι κκ όό   λλ οο γγ ιι σσ μμ ιι κκ όό ..   

«Astronomy for the Blind and 

the Disabled - Αστρονομία για 

άτομα με προβλήματα όρασης 

και ειδικές ανάγκες - A4BD» 

ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΡΡ ΑΑ ΞΞ ΙΙ ΑΑ   

  

✓✓   CC oo ll ll èè gg ee   EE mm ii ll ii ee nn   AA dd aa mm   dd ee   VV ii ll ll ii ee rr ss   --   

ΓΓ αα λλ λλ ίί αα   

hh tt tt pp :: // // cc oo ll ll ee gg ee -- aa dd aa mm -- dd ee -- vv ii ll ll ii ee rr ss .. aa cc --

rr ee uu nn ii oo nn .. ff rr //   

  

  

✓✓   CC EE II PP   LL aa   JJ aa rr aa   --   ΙΙ σσ ππ αα νν ίί αα   

hh tt tt pp ss :: // // ss ii tt ee ss .. gg oo oo gg ll ee .. cc oo mm // ss ii tt ee // cc ee ii pp ll aa jj aa

rr aa ss aa nn ll uu cc aa rr //   

  

  

✓✓   Dla Dobra - Πολωνία  

hh tt tt pp :: // // ww ww ww .. dd ll aa dd oo bb rr aa .. pp ll //   

  

  

✓✓   LL ii ee pp āā jj aa ss   NN ee rr ee dd zz īī gg oo   bb ii ee dd rr īī bb aa   --   ΛΛ εε ττ οο νν ίί αα   

hh tt tt pp :: // // ww ww ww .. rr ee dd zz ii gg aa ii ss mm uu .. ll vv // ee nn gg //   

  

  

✓✓   ΕΕ ιι δδ ιι κκ όό   ΣΣ χχ οο λλ εε ίί οο   ΠΠ αα ιι δδ ιι κκ οο ύύ   

ΑΑ νν αα ρρ ρρ ωω ττ ηη ρρ ίί οο υυ   ΕΕ ρρ υυ θθ ρρ οο ύύ   ΣΣ ττ αα υυ ρρ οο ύύ   --   

ΚΚ ύύ ππ ρρ οο ςς   

hh tt tt pp :: // // ee ii dd -- pp aa ii dd ii kk oo -- aa nn aa rr rr oo tt ii rr ii oo --

ll ee mm .. ss cc hh oo oo ll ss .. aa cc .. cc yy //   

  

  

✓✓   ΠΠ εε ιι ρρ αα μμ αα ττ ιι κκ όό   ΓΓ υυ μμ νν άά σσ ιι οο   ΠΠ αα νν εε ππ ιι σσ ττ ηη μμ ίί οο υυ   

ΠΠ αα ττ ρρ ώώ νν   ––   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα   

  

  

✓ ΠΠ αα νν εε ππ ιι σσ ττ ήή μμ ιι οο   ΠΠ αα ττ ρρ ώώ νν --   ΕΕ λλ λλ άά δδ αα  

hh tt tt pp :: // // ww ww ww .. uu pp aa tt rr aa ss .. gg rr   

  

 

 

 

 

http://college-adam-de-villiers.ac-reunion.fr/
http://college-adam-de-villiers.ac-reunion.fr/
https://sites.google.com/site/ceiplajarasanlucar/
https://sites.google.com/site/ceiplajarasanlucar/
http://www.dladobra.pl/
http://www.redzigaismu.lv/eng/
http://eid-paidiko-anarrotirio-lem.schools.ac.cy/
http://eid-paidiko-anarrotirio-lem.schools.ac.cy/
http://www.upatras.gr/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΡΓΟ 

 
Πέρα από τους άμεσα ωφελούμενους, τα άτομα 

με προβλήματα όρασης, το έργο θα παράγει 
εργαλεία που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι 
επαγγελματίες της ειδικής εκπαίδευσης ως 
βοηθήματα για τη διδασκαλία των επιστημών 
σε άτομα με προβλήματα όρασης. 

 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΡΓΟΥ 

 
Το A4BD θα έχει ως κύρια τεχνικά προϊόντα 
μια βάση δεδομένων αστρονομικών 

αντικειμένων και ένα λογισμικό μετατροπής 
αστρονομικών εικόνων σε ήχο. 
 
Η βάση δεδομένων αστρονομικών 

αντικειμένων θα περιέχει ταξινομημένες 
αστρονομικές εικόνες. Η ταξινόμηση των 
αστρονομικών εικόνων θα γίνει μετά από 
ανάλυση και κατηγοριοποίηση τους με τρόπο 
ώστε να εντοπιστούν τα κύρια οπτικά στοιχεία 
τους τα οποία θα τύχουν της μετατροπής σε 

ηχητικό σήμα και τα οποία θα αποτελέσουν τη 
βάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την 

οποία θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό. 
 
Το λογισμικό μετατροπής αστρονομικών 
εικόνων σε ήχο θα δοθεί ως δωρεάν 
λογισμικό στην παγκόσμια εκπαιδευτική 

κοινότητα. Η λειτουργία του σε tablet και 
οθόνες ευαίσθητες στην αφή θα συνίσταται 
στην αλληλεπίδραση με το χρήση μέσω της 
αφής. Καθώς ο χρήστης θα αγγίζει τα διάφορα 
σημεία της αστρονομικής εικόνας, διαφορετικοί 
ήχοι θα του μεταφέρουν το σχήμα, το χρώμα 
και άλλα βασικά δομικά στοιχεία της. 

Δραστηριότητες 
 

Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μέσα από τις 
παρακάτω δραστηριότητες: 

 
• Τρείς εκπαιδευτικές εκδηλώσεις βραχείας 

διάρκειας που θα γίνουν στην έδρα του 
συντονιστή εταίρου, του Πανεπιστημίου 
Πατρών. 

 
• Πέντε εκπαιδευτικές ανταλλαγές μαθητών 

και δασκάλων σε Γαλλία, Ισπανία, Λετονία, 
Κύπρο και Πολωνία. 

 

• Δύο συμμετοχές σε εκθέσεις καινοτομίας και 
τεχνολογίας όπου θα προβληθούν τα 
αποτελέσματα του έργου. 

 

• Δύο σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα 
σπουδών σε Λετονία, Κύπρο και Πολωνία. 

 
• Ένα συνέδριο διάχυσης αποτελεσμάτων του 

έργου και τεχνικών εργασιών στη 
θεματολογία του έργου. 

 
 

  
 

Αντίκτυπος 
 

Ο αντίκτυπος του έργου αφορά κυρίως στην 
ενσωμάτωση των ατόμων με προβλήματα 
όρασης ακόμα και σε ένα επιστημονικό 
πεδίο, όπως η Αστρονομία, στο οποίο παίζει 

σημαντικό ρόλο η αίσθηση της όρασης. Στα 
πλαίσια του έργου, η έννοια της 
ενσωμάτωσης αναφέρεται στα εξής: 
 
• Ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση στην 

επιστήμη της αστρονομίας σε βασικό 
επίπεδο. 

• Ίσες ευκαιρίες στη δυνατότητα 

αντίληψης του σύμπαντος και της 
έμπνευσης που η αστρονομία δίνει εδώ 
και χιλιετίες σε τέχνες, φιλοσοφία και 
επιστήμες. 

• Δυνατότητα ταυτόχρονης μελέτης των 

αστρονομικών εικόνων με αρτιμελή 
άτομα καθώς το παραγόμενο λογισμικό 
θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί 
ταυτόχρονα μέσω ήχου και μέσω 
εικόνας.  

 
Βιωσιμότητα  

 
Στα πλαίσια του έργου δημιουργείται μια 
βιώσιμη συνεργασία κάθε μορφής μεταξύ 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων που θα 
παρακολουθεί και θα προσαρμόζει τις 
αλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 
τομέα, να διευκολυνθεί η διακρατική 

κινητικότητα μεταξύ των ενδιαφερομένων 
τομέων και να παρέχονται εγκάρσιες 
δεξιότητες, όπως και καθοδήγηση 
σταδιοδρομίας, δεξιότητες διαχείρισης 
σταδιοδρομίας και πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα 

μακροχρόνιας απασχόλησης. 
 


