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Un proiect care contribuie la îmbunătăţirea accesului la Clasificarea
Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii a specialiştilor
care îşi desfăşoară activitatea cu persoane cu deficienţe de vedere

iect
Despre pro
În 2001 Organizaţia Mondială a Sănătăţii a elaborat Clasificarea Internaţională
a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii (CIF). Ideologia clasificării CIF se
supune principiilor Convenţiei Naţiunilor Unite referitoare la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi care a fost ratificată de către Uniunea Europeană. Această
ratificare consideră implementarea CIF ca un instrument important de lucru pentru specialiştii care desfăşoară activităţi educaţionale, recuperatorii şi de formare şi integrare profesională a persoanelor cu dizabilităţi.
În multe ţări ale Uniunii Europene persoanele implicate în furnizarea serviciilor
recuperatorii pentru persoanele cu diferite tipuri de deficienţe au solicitat implementarea clasificării CIF în procesul de reabilitare / recuperare.

Scopul principal al proiectului STEP-IVI se referă la dezvoltarea unui
curs e-learning pentru toţi specialiştii care lucrează în domeniul educaţiei,
recuperării şi formării şi integrării profesionale a persoanelor cu deficienţe
de vedere, curs care se bazează pe experienţa tuturor partenerilor implicaţi.

Detalii
Durata cursului :
aproximativ 60 de ore.
Conţinutul cursului :
Utilizarea clasificării CIF în raport cu grupul ţintă cu care îşi
desfăşoară activitatea specialiştii – persoane cu deficienţe de vedere.
Participanţi :
Specialişti care îşi desfăşoară activitatea în domeniul educaţie,
recuperării, formării şi integrării profesionale a persoanelor cu
deficienţe de vedere.
Mediul de formare profesională :
Blended Learning Course – Curs mixt de formare profesională, realizat pe site şi pe baza unor strategii variate de tip e-Learning.
Conţinutul cursului :
Cursul este disponibil pe Sistemul de Management al Învăţării (Learn
Management System).
Recunoaşterea :
După finalizarea cu succes a etapei de evaluare, participanţii cursului
vor primi un certificat din partea asociaţiei europene a specialiştilor
în domeniul educaţiei şi formării profesionale ENVITER.

Modelul holisitc, bio-psihosocial al clasificării CIF stabileşte o terminologie interdisciplinară, unică pentru a descrie starea de sănătate funcţională
şi condiţiile dizabilităţii. Se consideră de asemenea că factorii contextuali
influenţează capacitatea unui individ. Participarea specialiştilor la acest curs
e-learning contribuie la reducerea complexităţii clasificării CIF, facilitând
utilizarea CIF în practica de zi cu zi a specialiştilor, în elaborarea de rapoarte.

Cursul pilot :
Va fi lansat în noiembrie 2013 în limba engleză.
Continuarea după finalizarea cursului :
Va fi continuat de către partenerii proiectului la nivel local, regional,
naţional.
Materialele sunt disponibile în următoarele limbi internaţionale :
bulgară, engleză, franceză, germană şi română.

