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Βασική ιδέα του έργου
Ο βασικός σκοπός του έργου e-LIFE 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». Σε
μικρότερη κλίμακα, 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. Το έργο e-LIFE
αλλάξει την παραδοσιακή μορφή καθημερινής εργασίας στο γραφείο, εκμεταλλευόμενο όσο το
περισσότερο δυνατόν την εργασία από το σπίτι.
Τι συμβαίνει;
Οι εταίροι του έργου e-LIFE έχουν εργαστεί πάνω σε έρευνα της δωρεάν αγοράς για διαθέσιμο
λογισμικό το οποίο είναι συμβατό με SCORM. Επιπλέον, σε αυτήν την φάση του έργου, το
βασικό δείγμα της εκπαιδευτικής δομής, το οποίο αναπτύχθηκε με καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό
για χρήση από την ομάδα-στόχο, περιλαμβάνει 6 εκπαιδευτικές ενότητες σε αρχείο με οριζόντιο
και κατακόρυφο προσανατολισμό (Γραφιστική, Σχεδιασμό ιστοσελίδων, CADD, MS Office,
Virtual Βοηθός, Άλλες Λειτουργίες Γραφείου). Το portal www.e-life.net έχει ήδη αναπτυχθεί
και οι εταίροι του έργου έχουν ξεκινήσει την μετάφραση των πληροφοριών που βρίσκονται σε
αυτό.
Δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων
Ο στόχος της πρώτης φάσης διάδοσης των αποτελεσμάτων ήταν να παρακινηθεί η γνώση για
το έργο και τους στόχους του. Αυτή η φάση περιελάμβανε την έναρξη των βασικών υλικών
μάρκετινγκ και τις παρουσιάσεις παρακίνησης σε διαφορετικά επίπεδα. Οι βασικές
δραστηριότητες αυτής της φάσης ήταν : Έναρξη ενός κοινού σχεδιασμού του έργου, όπως το
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λογότυπο του έργου, τα υποδείγματα για αρχεία και παρουσιάσεις, η δημιουργία και διατήρηση
της ιστοσελίδας του έργου, ο σχεδιασμός των υλικών για τις πληροφορίες έργου (όπως τα
φυλλάδια, οι μπροσούρες, οι αφίσες και τα μπάνερς), η πραγματοποίηση εισαγωγικών
παρουσιάσεων σε συνέδρια και workshops σχετικά με τις προκλήσεις και τους στόχους του eLIFE με σκοπό να παρακινήσουμε την γνώση ανάμεσα σε παροχείς εκπαίδευσης, ινστιτούτα
επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό-απασχολούμενους
ή επιχειρηματίες οι οποίοι εργάζονται από το σπίτι (virtual βοηθοί), εταιρίες που απασχολούν
άτομα με αναπηρία ή ψάχνουν να απασχολήσουν, άνεργα άτομα με αναπηρία αλλά και με
σκοπό να εγκαθιδρύσουμε την βασική θέση του έργου e-LIFE.
Ομάδες στόχοι των αναπτυγμένων ενοτήτων
Υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν από το έργο e-LIFE. Η βασική
ομάδα-στόχος είναι άτομα με φυσική αναπηρία που ψάχνουν ευκαιρία για να μπουν στην αγορά
εργασίας και εταιρίες που ψάχνουν να απασχολήσουν άτομα με αναπηρία. Μια άλλη ομάδαστόχος είναι οι εκπαιδευτές και τα ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα
οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα μαθήματα εξ αποστάσεως και το μοντέλο αυτό,
και τέλος, οι τελικοί χρήστες τα οποία είναι άτομα με αναπηρία τα οποία προσπαθούν να μπουν
ή να παραμείνουν στην αγορά εργασίας- το οποίο σημαίνει ότι και η ίδια η αγορά εργασίας θα
επωφεληθεί από το συγκεκριμένο έργο.
Ένα από τα βασικά βήματα του έργου είναι
Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων με βίντεο για άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν
υπολογιστές
Έγινε ήδη!
Το επόμενο βήμα είναι η προώθηση των αναπτυγμένων ενοτήτων με σκοπό να επιτρέψουν
στους πιθανούς χρήστες να εμπλακούν στις δραστηριότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
και να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα εργασίας, να γνωρίσουν τα επιτεύγματα και τα σχετικά
πλεονεκτήματα του έργου e-LIFE. Αυτό θα γίνει με την εμπλοκή της ομάδας στόχου στην
συμμετοχή για αξιολόγηση των ανεπτυγμένων ενοτήτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην
πλατφόρμα εργασίας.
Θα σας ενημερώσουμε για τα επόμενα βήματα και αποτελέσματα.
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