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Κατά τη διάρκεια του έργου e-LIFE η συνεργασία συνειδητοποιήσει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
-

Το e-learning δικτυακή πύλη www.elife-eu.net σε όλες τις γλώσσες των εταίρων: Αγγλικά, Ελληνικά,
Ρουμανικά, Σλοβακικά, Ισπανικά, Τουρκικά. Το e-LIFE δικτυακή πύλη εισήγαγε ΦΩΝΗ ΣΤΟ PORTAL;

-

6 Ενότητες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες: M1 - e-LIFE Virtual Assistant Module; M2 - Improve your skills in
MS Office 2010 (Word, Excel, Power Point); M3 - Other Office Utilities; M4- e-LIFE Graphic Design Course
(Adobe Photoshop and CorelDRAW); M5 - e-LIFE Web-design (Joomla!, Dreamwaver and Flash) and M6 - eLIFE CADD Course (Free CAD, LibreCAD, Cademia, Sweet Home 3D, Punch! Home Design). Οι ενότητες
μπορούν να βρουν στο e-LIFE δικτυακή πύλη www.elife-eu.net σε δύο μορφές τοπίου και πορτρέτου σε όλες
τις γλώσσες των εταίρων. Για το Ενότητες 2, 4 και 5 έχουν δημιουργηθεί ταινίες.

-

Κάθε εταίρος που παράγεται DVD που περιέχουν όλα τα e-learning υλικό (βιβλία και ταινίες) και το
εγχειρίδιο στη γλώσσα τους,

-

e-LIFE Pilot Curricula - Ένα μοντέλο για την προσαρμογή και διαφοροποίηση των πιλοτικών προγραμμάτων.
Τα αναλυτικά προγράμματα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο πύλη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων,

-

e-LIFE Training Handbook - ένα εγχειρίδιο για εικονική βοηθοί με μία σύντομη παρουσίαση των
παιδαγωγικών εργαλείων και μεθόδων στις γλώσσες όλων των εταίρων. Κάθε εταίρος εκτυπώνει το
εγχειρίδιο στη γλώσσα τους. Από την διαδικτυακή πύλη του εγχειριδίου μπορεί να βρεθεί σε δύο μορφές πορτρέτο και το τοπίο:
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-

Έργο e-LFE έχει μια σελίδα στο Facebook https://www.facebook.com/ELifeProject όπου μπορούν να βρεθούν
εκδηλώσεις διάδοσης και των αποτελεσμάτων του έργου:

-

Αξιοποίηση και διάδοση υλικού. Η κοινοπραξία που παράγονται 4 δελτία (που μεταφράζεται σε όλες τις
γλώσσες των εταίρων), αφίσες, έντυπα, φυλλάδια, κ.λπ..

e-LIFE Σεμινάριο στη Ρουμανία
Στις 24, Ιουνίου του 2013 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας ήταν ένα σεμινάριο, όπου έχουν παρουσιαστεί το έργο eLIFE, πώς μπορείτε να γίνετε μέλος στην δικτυακή πύλη, τα Modules, πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να
χρησιμοποιήσετε το web-portal, πώς να κάνει το κουίζ και ποια είναι η αξιολόγηση και ποιος μπορεί να το κάνει, κλπ.
Παρακάτω είναι μερικές φωτογραφίες από το Σεμινάριο:

Διάδοση στη Ρουμανία
H FOUNDATION προωθεί το έργο στην ιστοσελίδα τους, στις διάφορες συναντήσεις, εργαστήρια, δικτυακές πύλες,
συζητήσεις, κλπ.

συναντήσεις e-LIFE Διακρατικές και Εργαστήρια
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