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Παρουσίαση εταίρων
Association H Foundation

Ο Σύλλογος “H-Foundation” (www.fundatiah.ro) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη
κερδοσκοπικός, απολιτικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1991 από μια ομάδα
ανθρώπων αποφασισμένους να κάνουν το εκπαιδευτικό σύστημα ανοιχτό σε
όλους. Από την εμπειρία τους, κατανοούν την ανάγκη για την εκπαίδευση και την
επαγγελματική κατάρτιση για όλους, ειδικά για ανθρώπους που δεν είναι
εγγεγραμμένοι στα επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα, χωρίς να έχουν σημασία
οι λόγοι για τους οποίους αποκλείονται. Η αποστολή του H-Foundation είναι να
εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και υποστήριξης για τα μειονεκτούντα
άτομα, ανεξάρτητα από τη μορφή της αναπηρίας τους (σωματικά, εθνικά, κοινωνικά
ή γεωγραφικά). Από το 1998, το H-Foundation έχει θέσει σε εφαρμογή, τόσο σε
εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, έργα με την υποστήριξη και οικονομική αιγίδα του
Grundtvig και Leonardo da Vinci, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία στοχεύουν
να συμβάλουν στην κοινωνική, εκπαιδευτική και εργασιακή ένταξη των ατόμων με
αναπηρία και των μειονεκτούντων ανθρώπων στη Ρουμανία.

POINT LLC
Η POINT (www.pnt-grp.com) είναι μια γενική τεχνική εταιρεία διαχείρισης, ενεργή
από το 1977 σε διεθνές επίπεδο. Οι διεθνείς δραστηριότητες έχουν υπηρετήσει την
οργάνωση για να δημιουργήσει μια εκτενή εμπειρία και γνώση τόσο στην εκτέλεση
όσο και στην διαχείριση ολοκληρωμένων έργων. Η POINT έχει κερδίσει επίσης ένα
μεγάλο εύρος εμπειρίας σε όλα τα είδη του τομέα της άτυπης επαγγελματικής
κατάρτισης σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική μάθηση. Οι εφαρμογές νέας
τεχνολογίας και οι λύσεις έναντι των προβλημάτων της απασχόλησης των ατόμων
με αναπηρία έχουν αναπτυχθεί, σε συνδυασμό με τα μοντέλα αναγκών από το
1999, όταν η πρώτη εικονική πύλη για την απασχόληση (www.svaclub.com)
εισήχθη στο κοινό. Έχοντας ένα τέτοιο υπόβαθρο που αναπτύχθηκε πρόσφατα και
από προγράμματα κατάρτισης στοχευόμενα για τα άτομα με αναπηρία
(www.pedva.net) μαζί με κορυφαία πανεπιστήμια στην Τουρκία, ο οργανισμός έχει
συσσωρεύσει επίσης ένα υπόβαθρο σε άτυπη εκπαίδευση με βάση την ανάπτυξη
έργων σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία .

COOP
Το COOP Ινστιτούτο Εκπαίδευσης (www.vic.sk) είναι μέλος του AIVD - Σύλλογος
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ενηλίκων. Το COOP προσφέρει σύνθετες υπηρεσίες
στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το COOP έχει δραστηριοποιηθεί στην
εκπαιδευτική αγορά της Σλοβακίας για πολλά χρόνια τώρα και κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου ήταν σε θέση να συγκεντρώσει πολύτιμη εμπειρία. Αρχικά,
ιδρύθηκε το 1983 ως μονάδα εκπαίδευσης των συνεταιρισμών καταναλωτών, το
COOP λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο και στις μέρες μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης για διάφορες ομάδες πελατών,
σε συνεργασία με άλλες εγκαταστάσεις στην Σλοβακία. Λόγω του
προσανατολισμού του, ο COOP έχει δημιουργήσει πολύτιμες συνεργασίες με
διάφορες επιχειρήσεις, την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, που μπορεί να είναι επωφελή για την ανάπτυξη του έργου.
Η συμμετοχή του σε αυτό το πρόγραμμα θα επιτρέψει στον COOP να επεκτείνει τις
δραστηριότητές της κατάρτισης και να συμβάλει στην αύξηση της
απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
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GAZI UNIVERSITY

Το Gazi (www.gazi.edu.tr) είναι ένα από τα λίγα πανεπιστήμια που η ιστορία του
χρονολογείται από το 1920. Σήμερα, πραγματοποιεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες με 15 σχολές, 4 κολέγια, 9 Επαγγελματικά Λύκεια, 35 ερευνητικά
κέντρα και 6 ινστιτούτα και ισχυρίζεται ότι εξακολουθεί να είναι ένα ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο έχει περίπου 60.000 φοιτητές και πάνω
από 4000 μέλη διδακτικό προσωπικό. Το Gazi είναι πολύ αποφασιστικό και
φιλόδοξο όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων της διαδικασίας της
Μπολόνια για την οποία η Τουρκία κατέστη συμβαλλόμενο μέρος το 2001. Το
πανεπιστήμιο ξεκίνησε τη διμερή συνεργασία με μαθητές και ακαδημαϊκή
κινητικότητα του προσωπικού αμέσως μετά την παραλαβή του Πανεπιστημιακού
Χάρτη Erasmus το 2004. Το πανεπιστήμιο παρουσιάζει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον
για την δραστηριότητα σε ευρωπαϊκά προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης καθώς
είχε την πρώτη θέση μεταξύ των τουρκικών πανεπιστημίων, όσον αφορά στα έργα
που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα LdV. Το 2005, το Gazi έγινε ενεργό μέλος
του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA).

FEPAMIC
Ο FEPAMIC είναι ένας δημοκρατικός ΜΚΟ, χωρίς επίσημη θρησκεία και
ανεξάρτητος από οποιουσδήποτε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Ιδρύθηκε
το 1988 από άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία εργάζονται για άτομα με ειδικές
ανάγκες και απασχολούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο FEPAMIC είναι ένας
οργανισμός που εκπροσωπεί, υποστηρίζει και καθοδηγεί 40 διαφορετικές ενώσεις
ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ανδαλουσία, νότια της Ισπανίας. Ο FEPAMIC είναι
ένας περιφερειακός οργανισμός ο οποίος εργάζεται και εκπροσωπεί τα άτομα με
αναπηρία. Ο FEPAMIC έχει βραβευτεί από την περιφερειακή κυβέρνηση ως ένα
ίδρυμα πρότυπο το 2003 και έχει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001/2000 από το
Εμπορικό Επιμελητήριο της Μαδρίτης. Η αποστολή του οργανισμού είναι η γενική
βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Ο
FEPAMIC λειτουργεί σε δύο κύριους τομείς: 1) την κατάρτιση και την καθοδήγηση
της απασχόλησης για άτομα με ειδικές ανάγκες 2) την προώθηση της κοινωνικής και
πολιτικής συμμετοχής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο. Από
το 1992, οργανώθηκε ένα τμήμα ευρωπαϊκών έργων.

CLARUS
Η Clarus Advisory Services είναι μια διεθνής εταιρεία με έδρα την Αθήνα/Ελλάδα, η
οποία παρέχει υπηρεσίες σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και σε κοινωνίες πολιτών
στους τομείς της έρευνας, διαχείρισης, διά βίου μάθησης και κατάρτισης.
Γεννηθήκαμε με τη σαφή αποστολή να παρέχουμε λύσεις για κάθε είδους
εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και
τις γνώσεις όποιου θέλει να βελτιώσει το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του καθώς και να
προσφέρουμε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και εργαλεία. Η επιτυχία μας μετριέται από
το πόσο καλά οι άνθρωποι μπορούν να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις και τις
δεξιότητες τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους στην εργασία. Έχουμε
επεκταθεί να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλο τον κόσμο, στη δημιουργία και
την παροχή κάθε είδους εκπαίδευσης και κατάρτισης των προϊόντων, καθώς και την
επέκταση των δραστηριοτήτων μας, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων. Το
προσωπικό μας είναι απλά αφιερωμένο στη διαχείριση εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, μαθαίνοντας πάντα σε αυτόν τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο με
πάθος για τη διδασκαλία.

Πρώτη εταιρική συνάντηση

Γενικές πληροφορίες

Στην πρώτη εταιρική συνάντηση, οι
εκπαιδευτικές ενότητες μοιράστηκαν
ανάμεσα στους εταίρους:

1. Διάρκεια έργου: 10 Δεκεμβρίου
2011—9 Δεκεμβρίου 2013
2. Για περισσότερες πληροφορίες για
το έργο, παρακαλώ επισκεφθείτε το
www.elife-eu.net
3. Μέρος του Προγράμματος Δια Βίου
Μάθηση
(http://ec.europa.eu/education/lifelong
-learning-programme/doc78_en.htm)
αυτό
το
έργο
χρηματοδοτεί
διαφορετικούς
τύπους
δραστηριοτήτων
σε
διάφορες
κλίμακες. Αυτές οι πρωτοβουλίες
περιλαμβάνουν
«κινητικότητα»
επιτρέποντας στους ανθρώπους να
εκπαιδευτούν
σε
άλλη
χώρα,
επιτρέποντας σχέδια συνεργασίας για
τη μεταφορά ή την ανάπτυξη
καινοτόμων πρακτικών, καθώς και
δίκτυα που επικεντρώνονται σε
επίκαιρα θέματα του κλάδου. Το
Leonardo
da
Vinci
(http://ec.europa.eu/education/progra
mmes/leonardo/leonardo_en.html).
επιτρέπει στους οργανισμούς στον
τομέα
της
επαγγελματικής
εκπαίδευσης να συνεργαστούν με
εταίρους από όλη την Ευρώπη, να
ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές,
καθώς και να αυξήσουν την εμπειρία
του προσωπικού τους. Θα πρέπει να
καταστεί η επαγγελματική εκπαίδευση
πιο ελκυστική για τους νέους
ανθρώπους βοηθώντας τους να
αποκτήσουν νέες δεξιότητες, γνώσεις
και
προσόντα.
Το
πρόγραμμα
ενισχύει
επίσης
τη
συνολική
ανταγωνιστικότητα της εργασιακής
αγοράς στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού
έργου
θα
αναπτυχθούν
6
ηλεκτρονικές ενότητες για άτομα
με
ειδικές
ανάγκες:
CADD,
Graphics, Web design, MS Office,
Virtual Assistant, άλλα βοηθητικά
προγράμματα του Office και θα
δημιουργηθεί μια e-πλατφόρμα, η
οποία θα εξυπηρετήσει αυτούς
τους
ανθρώπους
για
να
εργαστούν
ως
ελεύθεροι
επαγγελματίες,
αυτοαπασχολούμενοι
ή
επιχειρηματίες με βάση το σπίτι
τους («εικονικοί βοηθοί»).
Το επόμενο βήμα είναι να γίνει
έρευνα των διαθέσιμων λογισμικών
της ελεύθερης αγοράς, τα οποία είναι
συμβατά
με
μορφή
SCORM.
Επιπλέον, σε αυτή τη φάση του
έργου θα σχεδιαστεί το τελικό
πρότυπο της δομής κατάρτισης, το
οποίο θα αναπτυχθεί σε καινοτόμο
εκπαιδευτικό
υλικό
που
θα
αποτελείται
από
μια
σειρά
εκπαιδευτικών ενοτήτων για την
ομάδα στόχο.

Μελλοντική εταιρική
συνάντηση
Η δεύτερη εταιρική συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα
στις 31 Μαϊου-2 Ιουνίου 2012.

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις
απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται στην παρούσα δημοσίευση.
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Ηλεκτρονική Μάθηση με Κέντρο Προσομοίωσης για Άτομα με αναπηρία

Τι συμβαίνει;

Το έργο e-LIFE

Ένα μεγάλο πρόβλημα για τα άτομα με
αναπηρία είναι να ενταχθούν ή να
παραμείνουν στην αγορά εργασίας.
Τον τελευταίο καιρό, όλη η προσπάθεια
έχει συγκεντρωθεί στην ένταξη των
ατόμων
με
αναπηρία
στην
παραδοσιακή μορφή εργασίας. Έτσι,
θα πρέπει να παίρνουν το λεωφορείο
κάθε πρωί, να πηγαίνουν στην δουλειά
τους και να αντιμετωπίζουν όλα εκείνα
τα γνωστά φυσικά εμπόδια κατά την
διάρκεια της ημέρας. Όμως, αν αυτοί οι
άνθρωποι προσλαμβάνονταν με την
μορφή της εργασίας από το σπίτι, δεν
θα υπέφεραν και η παραγωγικότητά
τους θα αυξανόταν. Επιπλέον, εξαιτίας
της
«έκρηξης» των
φαινομένων
τεχνολογίας, η μάθηση εξ αποστάσεως
και ηλεκτρονική εργασία συνεχώς
αναπτύσσονται με γρήγορο ρυθμό.
Γνωρίζοντας αυτές τις συνθήκες,
αναπτύχθηκε το έργο e-Learning
Virtual Center for People with
Physical
Disabilities
–
e-LIFE
(Ηλεκτρονική Μάθηση με Κέντρο
Προσομοίωσης για τα Άτομα με
Αναπηρία).

Ο βασικός σκοπός αυτού του έργου
είναι «να εκπαιδευτούν ηλεκτρονικά τα
άτομα με φυσική αναπηρία για εργασία
από το σπίτι μέσω ηλεκτρονικής
μάθησης και να έρθουν σε επαφή με
εργασιακό περιβάλλον προσομοίωσης
ώστε να εργαστούν πραγματικά από το
σπίτι τους».
Το εκπαιδευτικό υλικό βασιζόμενο στην
ηλεκτρονική μάθηση, θα ενισχύει την
ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου για
τη δια βίου μάθηση των ατόμων με
αναπηρία. Με τη μεθοδολογία αυτή, θα
εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα μπορούν
να προσεγγιστούν από την ομάδαστόχο, γιατί η ηλεκτρονική μάθηση
επιτρέπει μεγαλύτερη προσβασιμότητα
και ευελιξία.
Το έργο θα φτάσει σε ένα ευρύτερο
κοινό, λόγω της διαθεσιμότητας του σε
περισσότερες
γλώσσες.
Επιπλέον,
προσθέτοντας φωνή και ήχο/βίντεο
περιεχομένου σε εξ αποστάσεως
μαθήματα και μεταφέροντας τα σε
κατάσταση συμβατότητας με SCORM
θα βοηθήσει τα προηγούμενα προϊόντα
να ξαναπάρουν αξία και να διατηρήσουν
την εκμεταλλεύσιμη φύση τους.

