e-LIFE
Fiziksel Engelli bireyler için Sanal e- öğrenme merkezi
2011-1-RO1-LEO05-15322

e-LIFE projesi hakkında
Genel olarak, fiziksel engelliler için bir iş bulabilmek ve işinde tutunabilmek çok önemli problemlere yol
açmaktadır, oysa onlar diğer sağlıklı insanlara göre daha az eğitim fırsatı bulabilmektedir. Bu nedenle, engelli
bireyler sağlıklı nüfusa göre daha az eğitim kapasitesine ve beceriye sahiptir. Mesleki eğitim, öğrenim (MEÖ)
sistemleri genel olarak bu hedef kitle– engelli bireyler için spesifik eğitim hedefinden yoksundur. Genellikle, BİT
tabanlı e-eğitim mevcut sağlıklı insanların çalışabilmeleri ve çalışma yerlerini değiştirebilmeleri için eğitim
olanakları sunmaktadır. Bu projenin somut amacı "e-öğrenme yoluyla ev tabanlı iş için fiziksel engelli bireyleri
eğiterek, sanal çalışma ortamını onlara tanıtmak ve onların iş bulmalarını sağlamaktır.”
Proje faaliyetleri
-Üçüncü uluslararası toplantı Cordoba, İspanya, yapıldı -16- 18 Kasım 2012 tarihinde yapıldı
- Dördüncü uluslararası toplantı, 5-7 Nisan 2013 tarihleri arasında Atina, Yunanistan’da yapıldı;
- Bazı ortaklar farklı yaygınlaştırma etkinlikler düzenledi;
- Ortaklar kendi web sitelerinde projeyi tanıttılar
- Ara Rapor Şubat 2013 tarihinde tamamlanmış ve Romanya Ulusal Ajansına sunulmuştur
- Ortaklar geliştirilen modülleri çevirmeye başladı
- Bazı ortaklar modüller için videolar geliştirdi.
Gelecekteki faaliyetler
- Her ortak, portala yüklenmesi amacıyla modüllerin çevirisini sonuçlandırmış olacaktır;
- Videolar tüm ortakların dillerinde tercüme edilmiş olacaktır;
- Haziran ayı başında kadar, konsorsiyumun el kitabını bitirmiş olacak ve el kitabı projedeki tüm diller için
çevrilecek ve basılacaktır.
- Her ortak, proje, hedef grubu (fiziksel engelliler) ile bir test yürütecektir.
Gelecek Toplantılar
- Haziran 2013’de Bükreş, Romanya’da, e-life semineri düzenlenecek;
- 25.-27 Temmuz 2013 tarihleri arasında Cordoba, İspanya'da bir çalıştay düzenlenecek;
- Kasım 2013 yılında Mojmirovce, Slovakya'da son uluslararası toplantı yapılacaktır.
Türkiye’de yaygınlaştırma faaliyetleri.
POINT 8. Haziran. 2012’de e-life projesini ve projenin fiziksel engelli bireyler için neden gerekli olduğunu anlatan bir
konferans düzenledi. Projeyi web sitelerinde tanıttılar.
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14 Kasım 2012 tarihinde, GAZİ Üniversitesi bir Türk gazetesi olan "Ticari Hayat" e-LIFE
projesinin ilanını verdi.
Slovakya’da yaygınlaştırma faaliyetleri
COOP, farklı Slovak web sitelerinde projeyi tanıttı ve "Mojmirovcan"isimli gazetede projeyi tanıttı. Mart ve Eylül 2012
yılında yararlanıcılar ile iki atölye çalışması düzenlediler.

İspanya’da yaygınlaştırma faaliyetleri
FEPAMIC, projeyi kendi web sitelerinde ve Facebook sayfalarında tanııtı. Engelli bireyler için onlarla çalışan uzmanlarla
beraber bir atölye çalışması düzenlediler.

Dissemination in Greece
CLARUS, projeyi kendi web sayfalarında ve Facebook sayfasında tanıttı. Atölye çalışması düzenledi.
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