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the Disabled - A4BD»
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A4BD ieguvumi

A4BD ietekme

A4BD aktivitātes

Bez tiešajiem ieguvējiem, kuri ir redzes
invalīdi, projekts izveidos instrumentus,
kurus speciālās izglītības profesionāļi varēs
lietot, lai palīdzētu mācīt zinātni cilvēkiem ar
redzes traucējumiem.

Projekts ietekmēs, galvenokārt, cilvēku ar
redzes
traucējumiem
integrāciju
tādā
zinātnes jomā kā astronomija, kurā redzes
sajūtai ir nozīmīga loma. Projekta kontekstā
integrācijas jēdziens attiecas uz sekojošo:

Projekta mērķi tiks sasniegti ar sekojošu
aktivitāšu palīdzību:

A4BD produkti

• Vienādas iespējas mācīties astronomijas
zinātni pamatlīmenī.
• Vienādas iespējas Visuma un iedvesmas
uztverei, ko astronomija sniegusi mākslā,
filozofijā un zinātnē jau tūkstošiem gadu.
• Iespēja vienlaikus studēt un baudīt
astronomiskos attēlus ar draugiem un
ģimeni, jo izstrādātā programmatūra var
tikt lietota vienlaicīgi ar redzes un ar dzirdes
palīdzību.

A4BD galvenie tehniskie produkti būs
astronomisko
objektu
datubāze
un
programmatūra
astronomisko
attēlu
pārveidošanai skaņā.
Astronomisko objektu datubāzē tiks
iekļauti
klasificēti
astronomiski
attēli.
Astronomisko
attēlu
klasifikācija
tiks
analizēta un sadalīta pa kategorijām tā, lai
atpazītu to galvenās vizuālās sastāvdaļas,
kuras tiks pārveidos par skaņas signāliem,
un kas veidos pamatu izglītības procesam,
kuram šī programmatūra tiks lietota.
Programmatūra astronomisku attēlu
pārveidošanai uz skaņu tiks nodrošināta
kā
bezmaksas
programma
pasaules
izglītības
kopienai.
Tās
darbība
planšetdatorā un skārienjūtīgā ekrānā
sastāvēs no mijiedarbības ar skārienjutīgu
lietojumu. Kad lietotājs pieskarsies dažādām
astronomiska attēla daļām, dažādas skaņas
atainos
tā
formu,
krāsu
un
citus
pamatelementus.

A4BD ilgtspējība
Projekta ietvaros tiks izveidota visu veidu
ilgtspējīga
sadarbība
starp
visām
ieinteresētajām pusēm, lai pārraudzītu un
pielāgotu izmaiņas atbilstoši katras nozares
vajadzībām, veicinātu starpvalstu mobilitāti
starp attiecīgajām nozarēm un nodrošinātu
transversālas prasmes, kā arī profesionālo
orientāciju, karjeras vadības prasmes un
pieeju darba tirgum, tādējādi uzlabojot
ilgtermiņa nodarbinātības iespēju.

• Trīs īstermiņa izglītības pasākumi, kas
notiks partneru koordinatora birojā, Patras
Universitātē (University of Patras).
• Piecas studentu un pasniedzēju izglītības
pieredzes apmaiņas Francijā, Spānijā,
Latvijā, Kiprā un Polijā.
•
Piedalīšanās
divās
inovāciju
un
tehnoloģiju izstādēs, kurās tiks prezentēti
projekta rezultāti.
• Trīs īsas izglītības programmas Latvijā,
Kiprā un Polijā.
• Konference par projekta rezultātu un
tehnisko darbu izplatīšanu pa projekta
tēmām.

