Naloge
projekta
• Identificiranje in ocenjevanje funkcionalnih
zmožnosti ljudi s težjo gibalno oviranostjo
in dejanskimi potrebami po osnovnem
digitalnem opismenjevanju v Litvi, na Portugalskem in v Sloveniji.
• Prenos in lokalizacija integrirane tehnološke
rešitve INOVATELL v obliki učnega orodja
za prostoročno upravljanje računalnika na
daljavo preko kretenj rok in glave.
• Prenos, lokalizacija in dopolnjevanje učne
vsebine, z namenom da se praktične potrebe
ciljne skupine, v okviru ocen potreb in analize
posameznega uporabnika ter k uporabniku
usmerjena načela oblikovanja ujemajo.
• Obsežno preizkušanje tehnoloških rešitev in
učnih vsebin s testno skupino predstavnikov
cilje skupine in prilagajanje rešitev in vsebin
glede na dobljene rezultate.
• Ustvarjanje vse potrebne dokumentacije,
ki opisuje metodologijo za prenos aplikacije
in samo tehnologijo ter urejanje proste
dostopnosti gradiva na spletu.
Trajanje projekta
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Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

INOVAtivne
prosToročne
tEhnologije v
vseživLjenskem
učenju za Ljudi s
težjimi oviranostmi
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Glavni namen
projekta
INOVATELL
Razviti in implementirati tehnološko rešitev,
ki bo pomagala ljudem z omejenimi gibalnimi
sposobnostmi rok v procesu vseživljenjskega
učenja, da bodo lahko zgolj s kretnjami glave
ali rok upravljali posebno programsko opremo
na mobilnih in stacionarnih računalniških
napravah.

Program usposabljanja

Omogoča daljinsko upravljanje s kurzorjem na
računalniškem zaslonu in izvedbo osnovnih
računalniških funkcij brez uporabe miške ali
tipkovnice preko kretenj glave ali rok.

Poleg vsega so razvite tudi posebne učne vsebine.

Programska oprema INOVATELL omogoča
uporabo računalnika za:
•
•
•
•

INOVATELL rešitev se lahko uporablja v izobraževalne, komunikacijske, zabavne idr. namene.

pisanje;
branje;
iskanje;
komuniciranje.

Kakšna oprema je potrebna?
Prenosni ali stacionarni računalnik z Windows
8 in spletno kamero (standardna USB ali že v
računalnik vgrajena kamera).

Ciljna skupina projekta INOVATELL
Osebe s spremembami v nevromišičnih in gibalnih funkcijah, ki zaradi omejitev gibanja
rok, tipkanja, klikanja na miško ipd., ne morejo
uporabljati ali pa imajo težave pri uporabi
standardne tipkovnice ali miške.
Pričakovan učinek
Specializirana programska oprema za daljinsko
upravljanje bo izboljšala kvaliteto, dostopnost
in učinkovitost usposabljanja in programov
v poklicni rehabilitaciji za ljudi s težjimi
oviranostmi.
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Programska oprema INOVATELL

•
•
•
•

v angleščini;
v litovščini;
v portugalščini;
v slovenščini.

Vsebina programa usposabljanja:
• Windows 8;
• Microsoft Office (Word, PowerPoint in Excel);
• Internet (search, e-mail, web applications).
Pilotno testiranje

To programsko orodje in program usposabljanja
bo brezplačno dostopen za prenos.

Projektni partnerji bodo nadaljevali s pilotnim
testiranjem orodja in učnega programa od
decembra 2014 do maja 2015.

Prenos

Za več informacij kontaktirajte:

Brezplačen prenos na
www.reabilitacija.lt

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije - Soča
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Tel.+386 (0)1 475 81 00
www.uri-soca.si
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Program usposabljanja osnovnih
računalniških veščin v 4 jezikih:

