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Kısa Tanıtım

Görme engelliler için görsele dayalı kültürel öğelere erişim önemli bir konudur. Özellikle söz konusu 
yükseköğretim olduğunda, görsel sanatlara ait bilgi alanlarının görme engellileri de kapsayacak biçimde 
düzenlenmesi oldukça zorlayıcı ve bir o kadar da önemlidir. In-VisIBLe Projesi, yenilikçi araç ve 
yöntemleri kullanarak görme engellilerin görsel sanatlar alanlarında yükseköğretime erişimlerini 
iyileştirmeyi amaçlamaktadır.



Proje Amaçları

In-VisIBLe projesi, iletişim ve kültürel içeriklerin üretilmesinde yenilikçi araç ve yöntemleri kullanarak 
yükseköğretim didaktik modüllerinin daha kapsayıcı hale getirilmesini amaçlamaktadır. Avrupa 
ülkelerinde yaklaşık 30 milyon görme engelli insan olması, günlük hayatta maruz kaldıkları ayrımcılık ve 
sosyal-kültürel kapsayıcılık mücadeleleri dikkate alındığında bu projenin ana odağında görme engelliler 
yer almaktadır. Proje kapsamında, görsel sanatlarla ilişkili olarak Sanat/Mimarlık/Tasarım alanındaki 
hemen hemen tüm lisans/yüksek lisans derecelerinde bulunan disiplinler arası bir alan olması nedeniyle 
Mimarlık Tarihi üzerine odaklanılmıştır. Projenin ana hedefleri aşağıda verilmiştir:

1) Kapsayıcı yüksek öğretim sistemleri oluşturmak: In-VisIBLe projesinin en önemli önceliklerinden biri, 
dijital teknolojilerin, yenilikçi araç ve yaklaşımların kullanımı yoluyla görme engelliler için daha kapsayıcı 
yükseköğretim sistemlerinin oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Proje, özellikle görme engellilerin 
genellikle dışlanmış olduğu “görsel” sanatlarla ilgili yükseköğretim disiplinlerine odaklanmaktadır. Bu 
bağlamda, görsel sanatların merkezi bir role sahip olduğu hemen hemen tüm lisans/yüksek lisans 
derecelerinin (Sanat/Mimarlık/Tasarım) bir parçası olan sektörler arası bir çalışma alanı olduğu için 
özellikle Mimarlık Tarihi’ne odaklanılmıştır. Proje kapsamında Mimarlık Tarihi dersleri için Yenilikçi ve 
Kapsayıcı Didaktik Modüllerin (IDM) üretilmesi ve görme engelli öğrencilerin engelli olmayan 
akranlarının katıldığı üniversite derslerine erişmeleri sağlanacaktır. Üretilen tüm materyal/araç ve 
“Mimari ve görsel sanatları görme engelliler için erişilebilir kılacak kılavuz ilkeleri” içeren In-VisIBLe 
Teaching & Learning Web Platformu, ortak ülkelerdeki ve potansiyel olarak AB ve dünyadaki diğer 
yükseköğretim sistemleri aracılığıyla “eğiticiyi eğitme” eyleminin ana aracı olacaktır.

2) Eğitim, öğretim, gençlik ve sporun tüm alanlarında kapsayıcılık ve çeşitliliğin sağlanması: In-VisIBLe 
IDM, yalnızca geleneksel yüz yüze yükseköğretim derslerinde değil, aynı zamanda Kitlesel Açık Çevrimiçi 
Dersler (MOOC) aracılığıyla hem görme engelliler hem de çok daha geniş bir öğrenci/kullanıcı kitlesine 
hitap etmektedir. Potansiyel olarak Sanat/Mimarlık/Tasarım alanlarıyla ilgilenen herkes In-VisIBLe 
MOOC'a erişebilecektir. Akademik olmayan kuruluşların konsorsiyuma katılımı ve proje ortaklarının 
çeşitliliği (araştırma enstitüleri, görsel sanatlar müzeleri, eğitim/kültür kurumları, dernekler vb.) 
sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılması hedeflenmektedir.

3) Yenilikçi öğrenme ve öğretme uygulamalarını teşvik etmek: In-VisIBLe IDM, yenilikçi eğitim araçları 
kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bunlar: görme engellilere uygun üç boyutlu mimari modeller; mimari 
çizimler içeren iki boyutlu dokunulabilir plakalar; bina türlerini tanımak ve mimari görselleri altyazılarla 
ve sesli olarak açıklamak için görsel bilgiye dayalı Yapay Zeka (AI) olarak özetlenebilir. Bu özellikler, bilgi 
ve iletişim teknolojileriyle ilgili becerilerin öğrenilmesi ve kazanılmasıyla bağlantılı şu hedeflere 
ulaşılmasını sağlamaktadır: (1) 3 boyutlu baskı ve yapay zeka kullanımıyla yeni teknolojileri içeren 
geleceğin eğitim yaklaşımlarını teşvik etmek ve (2) katılımcı öğretmen ve öğrencilerde bilgi ve iletişim 
teknolojilerine dayalı yenilikçi uygulamalarla ilgili temel yeterliliklerin kazanılmasını sağlamak.



Proje Çıktıları

In-VisIBLe projesinin ana hedeflerinden ilki, özel ihtiyaçları olan kişilerin özellikle 
Sanat/Mimarlık/Tasarım alanlarında yükseköğretime katılımını artırmak, görme engelli öğrencilerin 
erişebileceği Mimarlık Tarihi alanında Yenilikçi ve Kapsayıcı Didaktik Modüller yaratmaktır. Beklenen bir 
diğer sonuç, sanatsal ve mimari içeriklerin kavranmasında görme engelli kullanıcıların ihtiyaçlarını 
karşılamak için özel olarak tasarlanmış, aynı zamanda tüm potansiyel kullanıcılar için bir anlayış 
kolaylaştırıcı haline gelebilecek, yenilikçi didaktik araçları uygulamak ve geliştirmektir. Bu bağlamda, 
proje sonuçlarını mümkün olduğu kadar çok insan için erişilebilir hale getirecek şu araçların geliştirilmesi 
gerekecektir: MOOC, In-VisIBLe Teaching & Learning Web Platformu ve kılavuz ilkeler. Son olarak, 
projenin toplumun daha geniş bir kesimini yükseköğretime çekmesi; kültürel kurumlar, görme engelli 
dernekleri, araştırma ağları, ilgili paydaşlarla işbirlikleri kurması ve projenin bitiminden sonra da uzun 
vadede bunları uygulaması beklenmektedir. Ayrıca, In-VisIBLe projesinin ortağı olanlardan başlayarak, 
görme engelliler için önemli kurum ve kuruluşların, üyelerine/ağlarına Yenilikçi ve Kapsayıcı Didaktik 
Modülleri ve araçları önermeleri beklenmektedir. Proje süresince yayınlanacak/düzenlenecek olan 
yayınlar/çalıştaylar/konferanslar aracılığıyla proje sonuçlarının dünya çapında daha fazla sayıda eğitimci, 
araştırmacı ve ilgili paydaşa ulaştırılması da hedeflenmektedir.
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