Prima întâlnire
La prima întâlnire, partenerii și-au
distribuit realizarea modulelor:

Informații generale

1. Durata proiectului: 10 Decembrie
2011—9 Decembrie 2013
În cadrul proiectului se vor re2. Pentru mai multe informații vă
aliza 6 module pentru persoane
rugăm să accesați www.elife-eu.net
cu dizabilități care au veleități
3. Parte a Comisiei Europene, Propentru computer: CADD,
gramul de Învățare pe Toată DuGrafică, Web design, MS Office,
rata Vieții (http://ec.europa.eu/
Asistent virtual, Alte Utilități Ofeducation/lifelong-learningfice și realizarea unei platforme
programme/doc78_en.htm)
virtuale ce va servi aceste perfinanțează diferite tipuri de activități
soane pentru a lucra ca liber
pe scale diferite. Acestea includ
profesioniști, să se poată
inițiative de ‘mobilitate’ ce permit
autoangaja sau să devină antre- persoanelor să se instruiască în țări
prenori pentru birourilor lor situ- diferite; proiecte de cooperare ce
ate acasă (”asistent virtual”)
permit transferul sau dezvoltarea
de practici inovative, și rețele ce se
Următorul pas este de a realiza un centrază pe anumite teme în secstudiu cu software-urile disponibile tor. Leonardo da Vinci (http://
pe piață, care sunt compatibile cu
ec.europa.eu/education/
formatul SCORM. Mai mult, în
programmes/leonardo/
această fază a proiectului se va
leonardo_en.html ) permite
realiza designul final al modulelor
organizațiilor din sectorul
de instruire, module ce vor contine învățământului profesional să lumateriale inovative de instruire
creze cu parteneri din toată Eupentru grupul țintă.
ropa; să facă schimburi de bune
practici, și să crească expertiza
personalului. Aceasta ar trebui să
facă învățământul profesional mai
atractiv pentru tineri și să ajute
Viitoarea întâlnire
oamenii să câștige noi
competențe, cunoștințe și calificări; programul stimulează de
Cea de-a doua întâlnire
transnațională va avea loc în An- asemenea competitivitatea
globală a pieței forței de muncă
kara între 31 Mai—2 iunie 2012.
europene.
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Centrul de invatare virtuala pentru persoane cu dizabilități
Ce se întâmplă?
O problema majoră a persoanelor cu dizabilități este de a
obține și a menține o conexiune cu piața muncii. În ultima
perioadă, toate eforturile s-au
făcut pentru a forța persoanele
cu dizabilități să muncească în
mod tradițional. Deci, ei ar trebui să ia autobuzul în fiecare
dimineața, să meargă la serviciu și să combată toate obstacolele fizice bine cunoscute, pe
tot parcursul zilei. Oricum, dacă aceste persoane sunt angajate în forma ”la domiciliu”, ei
nu vor suferi, iar productivitatea
lor va crește. Mai mult, datorită
boom-ului tehnologic şi fenomenului IT, învăţarea la distanţă şi e-angajarea (angajarea
virtuala) cresc într-o manieră
exponenţială. Cunoscând aceste circumstanţe, s-a realizat
proiectul Centrul virtual de elearning pentru persoane cu
dizabilităţi fizice.

Proiectul e-LIFE
Scopul concret al acestui proiect
este de a „e-instrui persoanele cu
dizabilităţi fizice pentru a lucra de
la domiciliu, prin intermediul elearningului şi de a-i introduce în
mediul de lucru virtual pentru a
putea lucra de acasă.”
Materialele se vor baza pe elearning, consolidarea dezvoltării
conținutului inovativ bazat pe TIC
pentru învățarea pe toată durata
vieții a persoanelor cu dizabilități.
Cu această metodologie, vom fi
asigurați că produsele pot fi găsite de grupul țintă datorită faptului
că e-learningul permite mai multă
accesibilitate și flexibilitate.
Proiectul va avea mulți utilizatori,
datorită disponibilității în mai
multe limbi. Mai mult, adăugarea
vocii și conținutului audio/video în
modulele de e-learning și compatibilitatea lor cu SCORM vor
ajuta produsele și le vor face să
fie folositoare.

www.elife-eu.net
eu.net

Prezentarea partenerilor
Association H Foundation

Asociaţia “Fundaţia H” (www.fundatiah.ro) este o organizaţie nonguvernamentală, non-profit şi apolitică creată în 1991 de un grup de persoane
dedicate să facă sistemul educaţional deschis pentru orice. Din experienţa lor au
înţeles nevoia de educaţie şi instruire vocaţională pentru toate persoanele, în
special pentru persoanele care nu sunt înscrise în programele formale de educaţie, necontând motivele pentru care sunt excluse. Misiunea Fundaţiei H este
de a asigura şanse egale la educaţie şi sprijin pentru copii şi adulţi dezavantajaţi , indiferent de forma lor de dizabilitate (fizică, etnică, socială sau geografică).
Încă din 1998, Fundaţia H a implementat proiecte atât naţionale cât şi internaţionale sub egida şi sprijinul financiar al programelor Grundtvig şi Leonardo da
Vinci ale Comisiei Europene, ce urmăresc să contribuie la integrarea socială,
educaţională şi pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din România.

POINT LLC
POINT (www.pnt-grp.com) este o companie de inginerie şi management de
proiecte activă pe plan internaţional din 1977. Activităţile internaţionale au ajutat
organizaţia să-şi construiască o experienţă şi o cunoaştere vastă atât în execuţia cât şi în gestionarea de proiecte integrate. POINT a câştigat, de asemenea, o
mare experienţă în toate tipurile sectoriale de instruire vocaţională combinată cu
e-learning. Aplicaţiile şi soluţiile TIC împotriva problemelor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi a fost elaborată împreună cu modelele de nevoi încă din
1999, atunci când a fost prezentat publicului primul portal virtual de angajare
(www.svaclub.com). Bazându-se pe un astfel de fond, dar şi pe dezvoltarea
unor proiecte proprii recente centrate pe persoanele cu dizabilităţi
(www.pedva.net), precum şi pe realizarea altor proiecte împreună cu universităţi
din Turcia, organizaţia a acumulat un fond în instruirea informală pe baza dezvoltării de proiecte privind formarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi.

www.elife-eu.net
GAZI UNIVERSITY

Universitatea GAZI (www.gazi.edu.tr) este una dintre puţinele universităţi a
cărei istorie începe din anii 1920. Astăzi, Universitatea Gazi îşi desfăşoară activităţile sale educaţonale şi de cercetare în cadrul a 25 de facultăţi, 21 de colegii,
18 centre de cercetare şi 5 institute şi susţine că este o instituţie de învăţătură
de care Ataturk ar fi mândru. Universitatea are aproximativ 60.000 studenți și
peste 4000 de profesori. Universitatea Gazi este foarte decisivă și ambițioasă în
completarea cerințelor Procesului de la Bolognia, în care Turcia a devenit parte
în 2001. Universitatea a început cooperări bilaterale între studenți și profesori
prin mobilități, imediat după primirea Cartei Universitare Erasmus în 2004. Universitatea prezintă, de asemenea, un mare interes pentru Programul de Învățare
pe Toată Durata Vieții a CE—fiind cotată pe primul loc între universitățile turcești
în ceea ce privește proiectele LdV aprobate. În 2005, Universitatea Gazi a devenit membră în Asociația Europeană a Universităților (EUA).

FEPAMIC
FEPAMIC este un NGO democratic, cu nicio religie oficială și independentă
față de orice organizație publică sau privată. Înființată în 1988 de către persoane
cu dizabilități, ce lucrează pentru persoane cu dizabilități și angajează persoane
cu dizabilități. FEPAMIC este o organizație umbrelă, sprijining și coordonând 40
de organizații pentru persoane cu dizabilități în Andalucia, în sudul Spaniei.
FEPAMIC este o organizație referent regional ce lucrează și reprezintă persoane cu dizabilități. FEPAMIC a primit premiul de instituție model din partea guvernului regional. În 2003 a primit certificat de calitate ISO 9001/2000 de la Camera
de Comerț din Madrid. Misiunea organizației este de îmbunătățire a integrării
sociale în societate a persoanelor cu dizabilități. FEPAMIC lucrează în 2 domenii
principale: 1) instruire și ghidare în angajare pentru persoane cu dizabilități 2)
promovarea participării sociale și politice la nivel local, regional, național. Din
1992, există un departament specializat în proiecte europene.

CLARUS
COOP
COOP – Institutul de Educaţie (www.vic.sk) oferă servicii complexe în domeniul
educaţiei adulţlor. COOP a activat pe piaţa educaţională din Slovacia timp de
mulţi ani şi în acest timp a obţinut o experienţă valoroasă. Stabilită iniţial în 1983
ca facilitate de educare a consumatorilor din cooperative, COOP operează la
nivel naţional şi astăzi oferă un spectru larg de activităţi de educaţie profesională
pentru diferite grupuri de clienţi în cooperare cu alte facilităţi în Slovacia. Datorită
orientării sale, în istoria organizaţiei COOP s-au stabilit valoroase parteneriate
cu diferite intreprinderi, piaţa muncii şi mediul de afaceri la nivel local şi regional
care vor fi benefice pentru dezvoltarea proiectului şi a rezultatelor. Participarea
în cadrul acestui proiect permite COOP să-şi extindă activităţile de instruire şi să
contribuie la creşterea şanselor persoanelor cu dizabilităţi în găsirea şi păstrarea
unui loc de muncă.

Clarus este o organizație internațională cu sediul principal în Atena, Grecia și
oferă servicii către organizații, companii și grupuri ale societății civile în diverse
domenii, ca: cercetare, management, învățare pe tot parcursul vieții și soluții de
instruire. Ne-am înființat cu o misiune clară, de a oferi soluții pentru toate tipurile
de activități educaționale care pot îmbunătăți abilitățile și competențele oricărei
persoane care caută sa-și îmbunătățească educația pe care o au, dar să și
oferim companiilor diverse servicii și instrumente de care au nevoie. Succesul
nostru se măsoară prin modul în care oamenii pot folosi noile cunoștințe și
abilități pentru a-și îmbunătăți performanța în muncă. Ne-am dezvoltat pentru a
oferi servicii la nivel mondial, prin crearea și livrarea a tot felul de produse
educaționale și de instruire, precum și extinderea activităților noastre prin intermediul proiectelor CE. Personalul nostru este pur și simplu devotat în gestionarea activităților educaționale, întotdeauna învățând din această lume aflată în
continuă schimbare și fiind pasionați de învățarea și diseminarea muncii noastre.

