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Ideea principală a proiectului
Scopul concret al proiectului e-LIFE este "de a pregăti persoanele cu dizabilități fizice pentru a fi
angajate la domiciliu prin intermediul e-learning-ului, de a le introduce în mediul de lucru virtual
și de a le face capabile să lucreze de acasă". Într-o scară restrânsă, problema majoră a
persoanelor cu dizabilități este să pătrundă sau să mențină o legătură cu piața muncii. În
prezent toate eforturile au fost depuse pentru a forța integrarea persoanelor cu dizabilități în
munca tradițională. e-LIFE va schimba conceptul tradițional de a merge la muncă/birou în
fiecare zi prin posibilitatea de a lucra de la domiciliu.
Ce s-a făcut până acum?
Parteneriatul transnațional al proiectului e-LIFE a elaborat un studiu al soft-urilor gratuite
disponibile pe piață și care sunt compatibile cu formatul SCORM. În plus, în această fază a
proiectului a fost creat template-ul final al structurii de training, care constă din materiale
inovative ce vor fi folosite de grupul țintă. Au fost create 6 module de training în format portret și
landscape (Grafică, Web design, CADD, MS Office, Asistent Virtual, Alte Utilități Office).
Portalul http://www.elife-eu.net a fost deja creat și partenerii proiectului au început traducerea
informațiilor.
Activități de diseminare
Scopul primei faze a diseminării a fost să atragă atenția asupra proiectului și obiectivelor sale.
Aceasta a implicat crearea materialelor de marketing de bază și prezentarea lui în cadrul
diferitelor evenimente. Principalele activități ale acestei faze au fost: Crearea unui design comun
al proiectului cum ar fi logo-ul proiectului, template-uri pentru documente și prezentări; Crearea
și mentenanța site-ului web; Crearea materialelor informative (fluturași, broșuri, postere,
bannere); Prezentări introductive la conferințe și workshop-uri despre provocările și scopurile
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proiectului e-LIFE menite a atrage atenția furnizorilor de training-uri, instituțiilor de formare
profesională, trainerilor, liber-profesioniștilor, persoanelor sau antreprenorilor care lucrează de
la domiciliu ("asistenți virtuali"), companiilor care au angajate sau caută să angajeze persoane
cu dizabilități, persoane cu dizabilități care nu sunt angajate, și să stabilească scopul principal al
proiectului e-LIFE.
Grupul țintă al modulelor create
Există numeroase grupuri care beneficiază de pe urma proiectului e-LIFE. Grupul țintă principal
este format din persoane cu dizabilități fizice care caută oportunități de a intra pe piața muncii și
din companii care doresc să angajeze persoane cu dizabilități. Alt grup țintă este reprezentat de
traineri și instituții de educație și pregătire profesională care vor putea să folosească cursurile
pentru utilizatorii finali ai proiectului care vor fi persoane cu dizabilități ce încearcă să intre pe
piața muncii sau să mențină contactul cu aceasta - ceea ce înseamnă că piața muncii însăși va
beneficia de pe urma acestui proiect.

Unul dintre pașii cruciali ai proiectului este crearea modulelor de training cu video-uri pentru
calculator destinate persoanelor cu dizabilități
S-a făcut deja!

Pasul următor este promovarea modulelor create pentru a da posibilitatea potențialilor utilizatori
să se implice în activitățile de training virtual, să devină familiari cu platforma de lucru virtual și
pentru a ajunge să cunoască realizările și beneficiile proiectului e-LIFE. Acest lucru va fi realizat
prin implicarea grupului țintă în participarea la testarea pe platforma de lucru online a modulelor
de e-learning realizate.

Vă vom informa asupra noilor pași și rezultate.
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