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Hlavná myšlienka projektu
Konkrétnym cieľom tohto projektu je "e-cvičenie osôb s telesným postihnutím v domácom
zamestnaní prostredníctvom e-learningu a zoznámiť ich s virtuálnym pracovným prostredím a
dať im vedieť ako to funguje doma". V užšom meradle, hlavným problémom pre osoby so
zdravotným postihnutím, je dostať sa do, alebo udržiavať spojenie na trhu práce. V minulosti
bola všetka snaha vložená osobám so zdravotným postihnutím v tradičnej práci. e-LIFE zmení
tradičné poňatie ísť do práce / kancelárie každý deň tým, že väčšina ľudí bude zamestnaná z
domova.
O čo ide?
Nadnárodné partnerstvo projektu e- LIFE pracovalo na prieskume dostupných softvérov na
voľnom trhu, ktoré sú kompatibilné so SCORM formátu. Ďalej v tejto fáze projektu bol navrhnutý
konečný vzor vzdelávacej štruktúry, ktorý bol vyvinutý v inovatívnych vzdelávacích materiáloch
pre použitie cieľovej skupiny, ktorá sa skladá zo 6 vzdelávacích modulov, ktoré boli vyvinuté na
výšku a na šírku formátu (grafika, web design, MS Office, virtuálny asistent , Iné Office
Utilities). WebPortal www.elife-eu.net bol už vyvinutý a projektoví partneri začali s prekladom
informácií nahraného na projekte WebPortal.

Šírenie činností
Cieľom prvej fázy rozširovania bolo zvýšiť povedomie o projekte a jeho cieľov. Jednalo sa o
zriadenie základných marketingových materiálov a kampaní na zvyšovanie prezentácií na
rôznych súvisiacich udalostí. Medzi hlavné činnosti tejto etapy boli: Nastavenie spoločného
návrhu projektu, napríklad logom projektu, šablóny pre dokumenty a prezentácie, vytváranie a
udržiavanie webovej stránky projektu, Projektovacie materiály o projektoch (napr. letáky,
brožúry, plagáty, bannery) ; Dať úvodné prezentácie na konferenciách a workshopoch o
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výzvach a cieľoch e-LIFE s cieľom zvýšiť povedomie poskytovateľov odbornej prípravy, inštitúcií
odborného vzdelávania, školiteľov, na voľnej nohe, osoby samostatne zárobkovo činné alebo
podnikateľov pracujúcich zo svojich kancelárií na domáce ("virtuálni asistenti "), spoločnosti
zamestnávajúce osoby so zdravotným postihnutím alebo sa snažia zamestnávať osoby so
zdravotným postihnutím, nezamestnaných zdravotne postihnutých osôb a stanoviť základné
polohy e-LIFE projektu.

Cieľová skupina rozvinutých modulov
Existuje mnoho skupín využívajúcich e-LIFE projekt. Hlavnou cieľovou skupinou sú ľudia s
telesným postihnutím, ktorí hľadajú príležitosti na vstup do pracovného trhu, a podniky, ktoré sa
snažia zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím. Ďalšou cieľovou skupinou sú tréneri a
inštitúcie odbornej prípravy a vzdelávania, ktorí budú môcť využívať e-kurzy a jeho modely, a
konečne užívatelia ukončenia projektu, osoby so zdravotným postihnutím ktoré sa snažia získať
alebo udržiavať kontakt s trhom práce – čo znamená že trh práce bude mať tiež prospech z
projektu.

Jedným z kľúčových krokov projektu je
rozvíjať vzdelávacie moduly s videom pre počítačovo orientovaných ľudí so zdravotným
postihnutím
Už sa stalo!
Ďalším krokom je podporovať vyvinuté moduly s cieľom umožniť potenciálnym používateľom
zapojiť sa do e-vzdelávacích aktivít a zoznámiť sa s e-pracovnou platformou, spoznať úspechy
a súvisiace výhody e-LIFE projektu. To bude vykonané tým, že rieši cieľovú skupinu o účasť na
testovaní vyspelých e-learningových moduloch na e-pracovné platformy.

Budeme Vás informovať o ďalšom postupe a výsledkoch.
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