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Fiziksel Engelli Bireyler için e- öğrenme sanal merkezi
e-life projesi sırasında ortaklık aşağıdaki sonuçları gerçekleştirmiştir:
-

E- öğrenme web sitesi www.elife-eu.net tüm ortakların dillerinde çevrilmiştir. Bu diller: İngilizce, Yunanca,
Romanya, Slovakça, İspanyolca ve Türkçedir. Elife portal ses girişi özelliğine sahiptir

-

Engelli insanlar için 6 Modül hazırlanmıştır: M1 - e-LIFE Sanal Asistan Modulü; M2 - MS Office 2010 ile (Word,
Excel, Power Point) becerilerinizi geliştirin; M3 - Diğer Ofis Araçları, M4-e-life Grafik Tasarım Kursu (Adobe
Photoshop ve CorelDRAW), M5 - e-LIFE Web tasarım (Joomla!, Dreamwaver ve Flash) ve M6 - e-life CADD
Kursu (CAD, LibreCAD, Cademia, Sweet Home 3D, Punch Home Design!).Modülleri, www.elife-eu.net
üzerinde iki farklı landscpe ve portrait formatlarında tüm ortakların dillerinde çevrilmiş bir biçimde bulunabilir.
Modül 2 , 4 ve 5 için film yaratılmıştır.

-

Her bir ortak kendi dilinde e- öğrenim materyallerini (kitap ve filmleri) ve el kitabını içeren bir DVD üretti

-

-e- life Pilot Müfredatı- adaptasyon ve pilot müfredat modülasyonu için bir model oluşturuldu. Müfredat tüm
ortakların dilinde web portalında mevcuttur;

-

e- life çalışma el kitabı- Sanal asistanlar için tüm ortakların dilinde pedolojik araç ve yöntemleri tanıtan kısa bir
prezantasyon el kitabı olarak hazırlanmıştır. Her bir ortak el kitabını kendi dilinde basmıştır. El kitabı portalda
portrait ve landscape olarak iki ayrı formatta bulunabilir.
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-e- life projesinin Facebook sayfası https://www.facebook.com/ELifeProject. Yaygınlaştırma faaliyetleri ve
proje çıktıları burada bulunabilir.

-

Yaygınlaştırma ve tanıtma materyalleri: Konsorsiyum 4 adet newsletter üretti ( bunlar bütün ortakların diline
çevrildi) posterler, broşürler ve el ilanları vb.

Romanya’da e- life semineri
24 Temmuz 2013’de Romanya’da e- life semineri düzenlendi. e-life projesinde WEB portalına nasıl üye olunacağı,
modüllere nasıl ulaşılacağı, web portalının nasıl kullanılacağı, sınavların nasıl yapılacağı, ve bunların nasıl
değerlendirileceği ve bunun kimin yapacağı gibi konular ele alındı. Seminer ile ilgili bazı fotoğraflar aşağıda verilmiştir.

e-LIFE’IN Romanya’da yaygınlaştırma faaliyetleri
H FOUNDATION projeyi farklı toplantılar, atölye çalışmaları, web portallar ve tartışmalar vb gibi kendi web sitesinde
tanıtmaktadır.

e-LIFE Transnational meetings and Workshops
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