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Projenin temel amacı
e-LIFE projesinin temel amacı "fiziksel engelli bireyleri eğiterek e-öğrenme yoluyla evden
istihdam edilmelerini sağlamak ve sanal çalışma ortamını tanıtmak böylece onlara evlerinden
güncel bir iş imkanı sunmaktır. Daha dar anlamda ise temel amaç, günümüzde engelli bireyler
için büyük bir sorun olan işgücü piyasaları ile olan bağlantıların kurulmasına yardımcı olmaktır.
Günümüzde engelli bireylerin istihdamı için tüm çabalar geleneksel iş kollarına odaklanmıştır.
e-LIFE evden çalışma ile geleneksel işten ofise gidip- gelme döngüsünü değiştirecektir.
Neler oluyor?
e-LIFE projesinin uluslararası ortakları piyasada bulunan ve SCORM formatıyla uyumlu
yazılımlarla çalıştılar. Ayrıca bu projede hedef grubun kullanımına sunulan 6 eğitim modülünün
final versiyonunda yenilikçi bir araç olarak tüm modüller için (Graphics, Web design, MS
Office, Virtual Assistant, Other Office Utilities) dikey (portrait) ve yatay (landscape) format
kullanıldı. Web sitesi www.e-life.net kuruldu ve proje ortakları çevirilerini web sitesine yüklemeye
başladılar.
Yaygınlaştırma faaliyetleri
Tanıtım faaliyetlerinin ilk aşamasında proje ve hedefleri hakkında bilgilendirme amaçlanmıştı.
Bu aşama, temel tanıtım materyallerinin oluşturulması ve çeşitli ilgili etkinliklerdeki tanıtımlarla
farkındalığın arttırılması gayretini içermekteydi. Bu süreçte temel faaliyetler: ortak bir proje
tasarımı için proje logosu, sunum ve dokümanlar için şablon oluşturulması; projenin web
sitesinin kurulması; proje bilgilendirme materyallerinin (örneğin broşürler, el ilanı, afiş, pankart)
dizayn edilmesi, konferans ve workshoplarda; eğitim sağlayıcılar, mesleki eğitim kurumları
eğitmenler, serbest meslek mensupları veya evden çalışan girişimciler (sanal asistanlar), engelli
çalıştıran şirketler ya da çalıştırmak için engelli bireyler arayan şirketler, işsiz engelli bireyler ve
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Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Burada yer alan görüşler yalnızca yazarların bakış açısını yansıtır ve Komisyon, içerilen bilgilerin her hangi
bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

e- LIFE projesinin temel pozisyonunu kurmak isteyen şirketlerin farkındalığının artması amacıyla
e- LIFE’ın amaç ve hedefleri konusunda tanıtıcı sunumların verilmesini içermekteydi.
Geliştirilen modüllerin hedef grubu
e-LIFE projesinden yararlanan birçok grup söz konusudur. Birincil hedef grup, işgücü piyasasına
girmek için fırsat arayan fiziksel engelliler ve engelli bireyleri istihdam etmek isteyen şirketlerdir.
Başka bir hedef kitlesi e-LIFE modeli ve onun e-eğitim kurslarını kullanmak isteyen eğitmenler,
mesleki eğitim ve öğretim veren kurumlardır. Nihayet projenin son kullanıcıları olan ve işgücü
piyasalarına girmek ya da bu piyasalarla kontak kurmak isteyen ve aynı zamanda projeden
yarar sağlayacak olan engelli bireylerdir.

Projenin en önemli adımlardan birisi
Engelli bireyler için geliştirilen bilgisayar odaklı ve videolu eğitim modulleri
Tamamlanmıştır!

Bundan sonraki adım, e-eğitim faaliyetlerine potansiyel kullanıcıları dahil etmek; e-çalışma
platformunu tanıdık hale getirmek, başarılar hakkında bilgilendirmek ve e-Life projesinin ilgili
yararlarını anlatmak için geliştirilen modulleri tanıtmaktır. e-çalışma platformu üzerinde
geliştirilen e- öğrenme modulleri hedef grup üzerinde test edilecektir.

Bundan sonraki adımlar ve sonuçları hakkında sizleri bilgilendireceğiz…
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