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Ortaklar hakkında

Association H Foundation
Association “H-Foundation” (www.fundatiah.ro), 1991’de eğitim sisteminin
herkese açık hale getirilmesine adanmış bir grup insan tarafından oluşturulmuş
resmi olmayan, kar amacı gütmeyen, apolitik bir organizasyondur.
Organizasyon deneyimlerinden herkes için, özellikle de ne sebeple olursa
olsun formal eğitim programlarına katılmamış kişiler için eğitime ve mesleki
öğretime ihtiyaç olduğunu görmüştür. H-Foundation’ın misyonu, engelleri hangi
nedenle olursa olsun (fiziki, etnik, sosyal veya coğrafi) dezavantajlı kişiler için
eşit eğitim şansı ve destek sağlamaktır.
H-Foundation 1998’den beri, Avrupa Komisyonu’nun Grundtvig ve Leonardo
da Vinci programlarının mali desteği altında, Romanya’daki engelli ve
dezavantajlı insanların sosyal, eğitimsel ve işgücü entegrasyonuna katkıda
bulunmayı amaçlayan hem ulusal hem de uluslararası projeler yapmaktadır.
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi (www.gazi.edu.tr) Türkiye’de tarihi 1929’lara kadar gitmekte olan sayılı
üniversitelerden biridir. Günümüzde eğitim ve araştırma faaliyetlerini 15 fakültesi, 4
yüksek okulu, 9 meslek yüksek okulu, 35 araştırma merkezi ve 6 enstitü ile
sürdürmektedir. Üniversite, yaklaşık 60.000 öğrencisi ve 4000 den fazla üyesi olan bir
eğitim kadrosunu bünyesinde barındırmaktadır. Gazi Üniversitesi, Türkiyenin 2001’de
dahil olduğu Bologna Sürecinin gereklerini yerine getirmekte kararlı ve isteklidir.
Üniversite, 2004’de Erasmus University Charter aldıktan hemen sonra öğrenci ve
akademik personel hareketliliği konusunda karşılıklı işbirliğine başlamıştır. Üniversite
aynı zamanda AB Hayat Boyu Öğrenme Programı ile büyük ölçüde ilgilenmektedir ve
LdV Programı tarafından desteklenen projeler açısından Türk üniversiteleri arasında
ilk sırada yeralmaktadır. 2005’de, Gazi Üniversitesi’nin European Universities
Association (EUA) üyeliği aktif hale gelmiştir.

FEPAMIC

POINT (www.pnt-grp.com) genel mühendislik ve proje yönetimi alanında
1977'den beri uluslararası alanda faaliyet gösteren bir kuruluştur. Uluslararası
mühendislik projelerinin yönetilmesi ve entegrasyonu faaliyetleri, süreç içinde
POİNT'e geniş bir tecrübe ve bilgi birikimi sağlamıştır. POINT ayrıca, eöğrenimle birleşmiş çok çeşitli sektörel enformel mesleki eğitim alanında da
geniş bir deneyim yelpazesine sahiptir. İlk sanal istihdam portalını
(www.svaclub.com) başlattığı 1999’dan beri engelli bireylerin istihdam
sorunlarını çözmeye yönelik BİT uygulamaları, çözümleri, ve ihtiyaç modelleri
geliştirilmiştir. Böyle bir altyapıya sahip olarak ve son yıllarda Türkiye’nin önde
gelen üniversiteleri ile birlikte geliştirilen engelli bireylerin kendi kendine
eğitimini hedefleyen projeleri (örn: www.pedva.net) ile organizasyon, engelli
kişilerin mesleki eğitimine yönelik enformel eğitim tabanlı projeler geliştirerek
bu konuda önemli bir bilgi ve deneyim birikimine sahip olmuştur.

FEPAMIC demoktarik bir STK olup, resmi bir dini yoktur ve her türlü kamu ve özel
organizasyondan bağımsızdır. 1988’de engelli kişilerce kurulmuş, engelli kişiler için
çalışmakta ve engelli kişileri istihdam etmektedir. FEPAMIC, güney İspanya’daki
Andalucia eyaletinin önde gelen 40 farklı engelli derneği temsil eden ve destekleyen
bir şemsiye organizasyondur. FEPAMIC, engelli kişilerle çalışan ve engellileri temsil
eden bölgesel bir referans organizasyondur. FEPAMIC, bölgesel hükümet tarafından
2003’de model kurum olarak ödüllendirilmiş ve Madrid Ticaret Odasından alınmış ISO
9001/2000 belgesi sahibidir. Organizasyonun misyonu, engelli insanların topluma
sosyal entegrasyonlarının genel olarak iyileştirilmesidir. FEPAMIC iki ana alanda
çalışmaktadır: 1) engelliler için eğitim ve istihdam rehberliği 2) sosyal ve politik
katılımın yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyede desteklenmesidir. 1992’den
beri çalışan bir Avrupa Projeleri Departmanı bulunmaktadır.

COOP

CLARUS

COOP Institute of Education (www.vic.sk), AIVD – Yetişkin Eğitim Enstitüleri
Birliği üyesidir. COOP, yetişkin eğitimi alanında kapsamlı hizmetler sunar.
COOP Slovak eğitim piyasasında uzun yıllardan beri faaliyettedir ve bu süre
boyunca çok değerli deneyimlere sahip olmuştur. Aslında 1983’de tüketici
kooperatifleri için bir eğitim kuruluşu olarak kurulmuş olan COOP, ülke çapında
faaliyet göstermekte ve Slovakya çapında diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak
çeşitli işveren grupları için geniş ölçekli profesyonel eğitim faaliyetleri
sunmaktadır. Oryantasyonu nedeniyle, COOP organizasyon tarihi boyunca,
çeşitli kuruluşlar, işgücü piyasası ve işletmeler ile, proje geliştirme ve çıktıları
için yararlı olabilecek yerel ve bölgesel seviyede değerli ortaklıklarda
bulunmuştur. Bu projedeki katılımı COOP’un eğitim faaliyetlerini genişletmesini
sağlayacak ve engelli bireylerin iş bulma ve devamlılığını sağlayabilme
şansının arttırılmasına katkıda bulunacaktır.

Clarus Danışmanlık Hizmetleri Yunanistan-Atina’da bulunan uluslararası bir şirket
olup, organizasyonlara, şirketlere ve sivil toplum örgütlerine araştırma, yönetim, hayat
boyu öğrenme ve eğitim çözümleri hizmetleri sağlamaktadır. Misyonu, eğitimsel
altyapısını geliştirmek isteyen herkesin becerilerini ve bilgisini arttırabilecek her türlü
eğitim faaliyetleri için çözümler sunmak ve şirketlere ihtiyaç duydukları hizmetleri ve
araçları sağlamaktır. Başarı ölçüsünü, kişilerin yeni ürün bilgisi ve becerilerini işteki
performanslarını iyileştirmek için ne kadar iyi uygulayabildikleri olarak tanımlamaktadır.
Hizmetlerini dünya ölçeğinde sunabilmek için, her türlü eğitim ve öğretim ürünlerini
oluşturmak ve iletmek, ve faaliyetlerini AB projeleri yoluyla genişletmek için kendisini
geliştirmiştir. Çalışanları, eğitimsel faaliyetleri yönetmeye, hızla değişen dünyada
daima öğrenmeye adanmıştır ve çalışmalarının sonuçlarını öğretmek ve
yaygınlaştırmak konusunda tutkulu biçimde çaba göstermektedir.

1. Proje süresi: 10 Aralık 2011—9
Aralık 2013
2. Proje hakkında daha fazla bilgi
için lütfen www.elife-eu.net
adresine bakın.
3. Avrupa Komisyonu Hayat Boyu
Öğrenme Programının parçası
(http://ec.europa.eu/education/lifelo
ng-learningprogramme/doc78_en.htm) bu
program değişen boyutlarda pek
çok farklı tipte faaliyeti
fonlamaktadır. Bunlar, kişilerin
başka bir ülkede staj yapmasına
olanak sağlayan ‘hareketlilik’
girişimlerini, yenilikçi uygulamaların
transferi veya geliştirilmesi için
işbirliği projelerini, ve sektördeki
güncel temalara odaklanan
networkleri içerir. Leonardo da
Vinci
(http://ec.europa.eu/education/prog
rammes/leonardo/leonardo_en.html
) mesleki eğitim sektöründeki
organizasyonlara Avrupanın her
yerinden ortaklarla çalışma, en iyi
uygulamalarla ilgili bilgi
alışverişinde bulunma, ve
personellerinin uzmanlıklarını
arttırma olanağı sağlar. Mesleki
eğitimi genç insanlar için daha
çekici yapmayı hedefleyen ve
insanların yeni beceriler, bilgi ve
nitelikler kazanmasına yardım eden
program aynı zamanda Avrupa
işgücü pazarının toplam
rekabetçiliğini de arttırmaktadır.

Proje içerisinde, bilgisayara
eğilimli engelli bireyler için 6
modül geliştirilecektir: CADD,
Grafik, Web tasarım, MS Office,
Sanal Asistan, Diğer Ofis
Hizmetleri. Ayrıca bu kişilere
evlerindeki ofislerinde
freelance olarak, kendi
işlerinde veya girişimci olarak
çalışmaları için hizmet verecek
bir e-platform oluşturulacaktır
(“sanal asistanlar”).
Bir sonraki adım, serbest
piyasada SCORM formatıyla
uyumlu olan mevcut yazılımların
araştırılmasıdır. Buna ilave
olarak, bu proje aşamasında,
hedef grubun kullanımı için
yenilikçi eğitim materyalleriyle
geliştirilecek bir dizi eğitim
modülünden oluşacak eğitim
yapısının son halinin şablonu
tasarlanacaktır.

Gelecek toplantı
İkinci uluslararası toplantı
Ankara’da 31 Mayıs—2 Haziran
2012 tarihinde yapılacaktır.

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır.. Bu yayın sadece yazarının görüşlerini yansıtır ve Komisyon burada
içerilen her hangi bir bilginin her hangi bir biçimde kullanılmasından sorumlu tutulamaz..
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Neler oluyor?
İşgücü piyasasına girmek ve bu
piyasayla bağlantı kurmak engelli
bireyler için büyük bir sorundur.
Son zamanlarda, engelli kişilerin
geleneksel işlerde çalışmaları için
çaba sarfedilmektedir. Bu işlerde
çalışan bu kişiler, örneğin her
sabah ötobüse binerek işe gitmek
ve çok iyi bildiğimiz fiziksel
engellerle gün boyu uğraşmak
zorunda kalıyorlar. Oysa eğer bu
bireyler “evden çalışma” biçiminde
istihdam edilirlerse, bu sorunlarla
karşılaşmayacaklar ve
üretkenlikleri de bu sayede artmış
olacaktır. Buna ilaveten, adeta
patlama yapmakta olan teknoloji
ve BT fenomeni nedeniyle,
uzaktan öğrenme ve e-istihdam
da çok hızlı biçimde
büyümektedir. Fiziksel Engelli
Bireyler için Sanal e-Öğrenim
Merkezi – e-LIFE projesi bu
koşullar gözönüne alınarak
geliştirilmiştir.
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Açılış toplantısında modüller
ortaklar arasında paylaştırıldı:
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Genel bilgi
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İlk Toplantı

e-LIFE projesi
Bu projenin amacı “engelli bireylerin
evlerinden çalışarak istihdam
edilmeleri için e-öğrenme yoluyla eeğitimleri ve sanal çalışma
ortamlarına kazandırılmasıdır”.
Materyaller e-öğrenme tabanlı
olacak, engelli kişilerin hayat boyu
öğrenmesi için yenilikçi BİT-tabanlı
içeriğin geliştirilmesine
odaklanılacaktır. Bu metodolojide, eöğrenimin daha fazla erişilebilirliğe
ve esnekliğe izin vermesiyle hedef
grubun ürünlere ulaşabilmesi
sağlanacaktır.
Bu proje daha çok dilli olması
nedeniyle daha geniş bir kitleye
ulaşacaktır. Buna ilave olarak, eöğrenim modüllerine ses ve
audio/video içerik eklenmesi ve
SCORM uyumlu hale getirilmesi,
önceki ürünlerin yeniden
değerlenmesine ve kullanılabilir
özelliğinin sürdürülmesine yardımcı
olacaktır.

