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Ηµέρες Ευχρηστίας και Προσβασιµότητας 2008



Τι είναι οι Ηµέρες Ευχρη στίας και Προσβασιµότητας
2008 που διοργανώνετε;
Το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό
Ινστιτούτο Εφηρµοσµένης Επικοινωνίας και το Εργαστήριο
Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα
ΜΜΕ του Πανεπιστηµίου Αθηνών διοργανώνουν από τις 10 έως τις 14 Νοεµβρίου 2008 σειρά
σχετικών εκδηλώσεων που περιλαµβάνουν: συνέδριο, εργαστήρια, µελέτες περίπτωσης
(case studies), εκδόσεις, διατύπωση οδηγιών, ανάδειξη καλών
πρακτικών, θέσπιση θεσµού αριστείας, διάδοση αποτελεσµάτων,
προγραµµατισµό έργων εφαρµογής και ιεράρχηση στόχων για
τη χώρα µας.
■

Υπάρχει κάποι ο κεντρι κό σύν θηµα που συµπυκνώνει το νόη µα αυτών των εκδηλώσεων;
«Ας κάνουµε τη ζωή ευκολότερη» είναι το σύνθηµα σε έναν
κόσµο που θέλει, και οφείλει
πλέον, να περάσει από το δέος
της πολυπλοκότητας των νέων
τεχνολογιών και των εφαρµογών
τους στην ανάσα της φιλικότη-
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■

τας, της απλότητας, της επίτευξης αποτελεσµατικότητας και ικανοποίησης του καταναλωτήχρήστη.

Οι στόχοι της εκδήλωσης
ποιοι είναι;
Η εκδήλωση αυτή έχει ως στόχο να διαδώσει τις έννοιες, τις
■

µεθόδους και τις πρακτικές της
ευχρηστίας και της προσβασιµότητας, που είναι κατά πολύ άγνωστες στο ευρύ ελληνικό κοινό, να ανιχνεύσει ακολουθούµενες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη καλές πρακτικές και να προτείνει οδηγίες για τη βελτίωση
διαδικασιών µε γνώµονα την ευ-

χρηστία, την εργονοµία και την
προσβασιµότητα. Επίσης, στοχεύει στο να προτείνει κατευθύνσεις ευχρηστίας, εργονοµίας
και προσβασιµότητας στους δηµιουργούς λογισµικού, ειδικότερα δε λογισµικού που διέπει τις
µεταφορές, αναδεικνύοντας παράλληλα προβλήµατα και προτείνοντας λύσεις όσον αφορά
την υποδοµή της χώρας σε µέσα
µεταφοράς.
Επιπλέον, αποσκοπεί στη διερεύνηση των εφαρµογών της ευχρηστίας και της προσβασιµότητας σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και να επισηµάνει
τις αυξανόµενες ανάγκες του
κοινού για ευχρηστία και προσβασιµότητα στους τοµείς της
επικοινωνίας, της πληροφόρη-

σης και της προσφοράς υπηρεσιών (∆ιαδίκτυο, συναλλαγές,
τηλεπικοινωνίες, media).

Σε ποιους απευθύνονται οι εκδηλώσεις αυτές;
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται
στους υπεύθυνους πληροφοριακών συστηµάτων, στους υπεύθυνους δηµιουργίας λογισµικού,
στις οργανώσεις για ΑΜΕΑ, στις
καταναλωτικές οργανώσεις, στις
οικολογικές οργανώσεις, στα
στελέχη των οργανισµών συγκοινωνιών και ειδικότερα στο
ναυτιλιακό τοµέα, στα στελέχη
των ναυτιλιακών γραφείων,
στους κατασκευαστές ναυτιλιακού λογισµικού, στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής και
στον κάθε πολίτη που ενδιαφέ■

ρεται για ευκολότερη διαβίωση
στην πόλη.

Πού και πότε θα πραγµατοποιη θούν οι εκδηλώσεις;
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες στις
19.00 στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου Αθηνών (οδός Πανεπιστηµίου 30), ενώ από
την σήµερα έως την Παρασκευή
14/11/08 οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στον πολυχώρο «Απόλλων»
της Νοµαρχίας Πειραιά (Ερµουπόλεως & Πηλίου 1) και ώρες 17.0021.00. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για φοιτητές και σπουδαστές για όλες τις ηµέρες, ενώ η εναρκτήρια τελετή και ο εορτασµός
της Παγκόσµιας Ηµέρας Ευχρηστίας στις 13/11 είναι ανοικτά και
για το υπόλοιπο κοινό.
■

info
Οι λεπτοµέρειες του προγράµµατος των εκδηλώσεων καθώς
και οι οδηγίες πρόσβασης
στους χώρους των εκδηλώσεων
βρίσκονται στην ιστoσελίδα:
www.media.uoa.gr/usability.

