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Σχετικά με το πρόγραμμα e-LIFE
Σε γενικές γραμμές, τα φυσικά άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν λιγότερες ευκαιρίες κατάρτισης από τα άλλα υγιείς
ανθρώπους που προκαλεί πολύ μεγάλα προβλήματα για τα άτομα με αναπηρία να βρουν δουλειά και να το
διατηρήσει. Ως εκ τούτου, τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν λιγότερες δυνατότητες κατάρτισης και δεξιοτήτων από
τον υγιή πληθυσμό. Τα συστήματα ΕΕΚ στερείται της κατάρτισης ειδικά για αυτό το στόχο ομάδα ατόμων με ειδικές
ανάγκες. Σε γενικές γραμμές, η προσφορά e-κατάρτισης με βάση τις ΤΠΕ είναι διαθέσιμη για τους υγιείς ανθρώπους,
μπορούν να εργάζονται και να μετακινούνται προς τόπους εργασίας τους. Ο συγκεκριμένος στόχος αυτού του
προγράμματος είναι "στο e-τρένο άτομα με σωματικές αναπηρίες για το σπίτι με βάση την απασχόληση, μέσω της elearning και να τους δώσει εικονικό περιβάλλον εργασίας και να τους αφήσουμε να λειτουργούν πραγματικά".
Οι δραστηριότητες του έργου
-

Η τρίτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε Κόρδοβα, Ισπανία, μεταξύ των 16-18 Νοέμβριος 2012,
Η τέταρτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, μεταξύ των 5 με 7 Απρίλιος
2013,
Ορισμένοι εταίροι οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις διάδοσης,
Συνεργάτες προώθηση του έργου για web-sites τους,
Η ενδιάμεση έκθεση ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στο Ρουμανικό Εθνικό Οργανισμό τον Φεβρουάριο του
2013,
Οι εταίροι να αρχίσουν να μεταφράζουν τις ενότητες αναπτύσσονται,
Ορισμένοι εταίροι ανέπτυξαν βίντεο για τις μονάδες.

Επόμενη δραστηριότητες
-

Κάθε εταίρος θα ολοκληρώσει την μετατροπή των μονάδων, προκειμένου να ανέβουν στην πύλη,
Οι εταίροι που συνειδητοποιούν τα βίντεο θα τα μεταφράσει σε όλες τις γλώσσες των εταίρων,
Μέχρι τις αρχές του Ιουνίου, η κοινοπραξία θα ολοκληρώσει το εγχειρίδιο, το οποίο θα πρέπει να
μεταφραστεί και να εκτυπωθεί σε όλες τις γλώσσες του έργου,
- Κάθε εταίρος θα πραγματοποιήσει μια δοκιμή με το έργο της ομάδας στόχου (άτομα με σωματικές
αναπηρίες).
Μελλοντικές συναντήσεις
-

Στις 24 Ιουνίου 2013 θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, ένα σεμινάριο e-LIFE,
Μεταξύ 25 - 27 Ιούλ, 2013 θα πραγματοποιηθεί ένα εργαστήρι σε Κόρδοβα, Ισπανία,
Τον Νοέμβριο του 2013 θα πραγματοποιηθεί η τελευταία διακρατική συνάντηση στην Mojmírovce, Σλοβακία.

Διάδοση στην Τουρκία
POINT, διοργάνωσε στις 8 Ιουνίου 2012, μια διάσκεψη όπου υπάρχει το πρόγραμμα e-LIFE και η αναγκαιότητα αυτού
του είδους των προγραμμάτων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Προωθούν το έργο στην ιστοσελίδα τους:
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Στις 14 Νοέμβρη του 2012, GAZI University την προώθηση του έργου e-LIFE σε τουρκική
εφημερίδα “Ticari Hayat”.
Διάδοση στη Σλοβακία
COOP, προωθεί το έργο σε διαφορετικές Σλοβακίας web-sites και σε μία εφημερίδα “Mojmirovcan”. Έχουν
διοργανώθηκαν τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2012, δύο εργαστήρια με τους δικαιούχους:

Διάδοση στην Ισπανία
FEPAMIC, προωθεί το έργο στην ιστοσελίδα τους και στη σελίδα τους στο Facebook. Οργάνωσαν ένα εργαστήριο με
τα άτομα με αναπηρίες και τους ειδικούς που εργάζονται με τους.

Διάδοση στην Ελλάδα
CLARUS, προωθεί το έργο στην ιστοσελίδα τους και στη σελίδα τους στο Facebook. Οργάνωσαν ένα εργαστήριο.
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