Berufsförderungswerk Düren gGmbH
Karl-Arnold-Straße 132 - 134
52349 Düren
DEUTSCHLAND

http://www.bfw-dueren.de

Aachener Centrum für Technologietransfer in
der Ophthalmologie e. V.
Karlsburgweg 9
52070 Aachen
DEUTSCHLAND

www.acto.de

Institut Montéclair
51 rue du Vallon
49000 Angers
FRANKREICH

http://www.mfam.deficience-sensorielle.org

Liceul Special Pentru Deficienti de Vedere ClujNapoca

Str. Calea Doroban ilor, nr. 31 - 400117 CLUJ-NAPOCA
RUMÄNIEN

http://ldv.ro
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Whitworth Road, Drumcondra
Dublin 9
IRELAND

http://www.ncbi.ie

NRCB

24 Landos Str.
Plovdiv, 4006,
PO. Box 11
BULGARIEN

http://www.rehcenter.org

Royal Dutch Visio

Waldeck-Pyrmontstraat 31
7315 JH Apeldoorn
NIEDERLANDE

http://www.visio.org

Този проект е съфинансиран
от Европейската Комисия

Програма
Учене през
целия живот

Проект, насочен към подобряване достъпа до Международната
класификация на функционирането на човека, уврежданията и
здравето (ICF) и улесняване използването му от страна на експерти,
работещи с лица със зрителни затруднения.

За проекта
През 2001 г. СЗО разработва Международната класификация
за функционирането на човека, уврежданията и здравето (ICF).
Идеологията на ICF се придържа към Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания, ратифицирана от ЕС. Тази ратификация ще
позволи прилагането на ICF в работата на всички експерти, работещи
с хора с увреждания.
В множество държави от ЕС отговорните лица, участващи в
предоставянето на рехабилитационни услуги за хора с увреждания,
изискват прилагането на ICF в рехабилитационния процес.
Функциониране и увреждане
Функции на
човешкото тяло

Действия

Структури на
човешкото тяло

Участие

Фактори от
обкръжението

Личностни
фактори

Фактори от социалния контекст на човека

Холистичният, био-психо-социален модел на ICF създава
интердисциплинарна
и
уникална
терминология,
описваща
функционалното здраве и увреждания. Той взима предвид и факторите
от социалния контекст на човека, които оказват влияние върху неговия
капацитет. Настоящият проект си поставя за цел да намали сложността
на ICF и по този начин да улесни обучаващите се в курса в използването
им на ICF в ежедневните си работни отчети.

Основната цел на проектът STEP-IVI е разработване на единствен по
рода си курс за електронно обучение за експерти, работещи в областта
на рехабилитацията и/или професионалното обучение на лица със
зрителни затруднения, който се основава на добрите практики на
партньорите по проекта.

Детайли:
Продължителност на курса:
Приблизително 60 часа
Съдържание на курса:
Подходяща употреба на ICF съобразно изискванията на
целевата група – лица със зрителни затруднения.
Участници:
Експерти, работещи в областта на рехабилитацията
и професионалното обучение на лица със зрителни
затруднения.
Обучителна среда:
Съчетание на обучителен курс с онлайн уроци и различни
стратегии в областта на електронното обучение
Учебно съдържание:
Налично в Система за управление на обучението
Квалификация
След успешно издържан изпит, участниците в курса ще
получат сертификат от мрежата на ENVITER
Пилотен курс:
През месец ноември, 2013 г., проведен на английски език.
Следващи курсове:
Провеждани от партньорите по проекта.
Учебните материали са на разположение на:
Български, английски, френски, немски и румънски
език.

