Γιατί το ATLEC;
Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία (ΑμεΑ) όταν
προσπαθούν να εισέρθουν στην αγορά εργασίας
είναι η περιορισμένη γνώση τους όσον αφορά
στις ΥΤ-ΤΠΕ (Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνίας). Ενώ υπάρχουν πολλές
πρωτοβουλίες σε όλη την Ε.Ε. σχετικά με τις ΥΤ,
απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτές & επαγγελματίες που δουλεύουν με ΑμεΑ, και όχι στους
ίδιους, οι οποίοι συχνά αγνοούν τις υπάρχουσες
ΥΤ-ΤΠΕ. Το πρόγραμμα ATLEC επιχειρεί να γεμίσει αυτό το κενό, εστιάζοντας στην εκπαίδευση
των συμμετεχόντων σε ειδικές δεξιότητες προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες εργασιακές
τους ανάγκες, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει
στη δημιουργία του επαγγελματικού προφίλ του
«εκπαιδευτή ΥΤ-ΤΠΕ».
Η καινοτομία του ATLEC έγκειται στο ότι σχεδιάστηκε έχοντας στο επίκεντρο τον χρήστη.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ATLEC εξατομικεύεται στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου &
συνδυάζεται με τη χρήση κινητών εκπαιδευτικών
συσκευών για την ενίσχυση
της μαθησιακής διαδικασίας. Επιλέον, σημαντικό
υποστηρικτικό στοιχείο των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών
του ATLEC αποτελεί η μέθοδος της συμβουλευτικής.
Το πρόγραμμα εστιάζει στις
ανάγκες & ικανότητες του
κάθε ανθρώπου, τόσο ως
εκπαιδευόμενου, όσο και ως
εκπαιδευτή.

Στόχοι
Αύξηση συμμετοχής στη Δια βίου Μάθηση από
άτομα όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων
και αυτών με μαθησιακές και/ή αισθητικοκινητικές
δυσκολίες & όσων ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού, ανεξαρτήτως κοινωνικο-οικονομικής
προέλευσης.
u

Υποστήριξη της δημιουργίας περιεχομένου, υπηρεσιών & παιδαγωγικών μεθόδων Δια βίου Μάθησης που βασίζονται στις ΥΤ-ΤΠΕ.
u

Υποστήριξη των συμμετεχόντων στην πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα διευκολύνουν την απόκτηση γνώσεων & δεξιοτήτων,
την προσωπική ανέλιξη & την εύρεση εργασίας
στην Ευρωπαϊκή αγορά.
u

Προώθηση της ανάπτυξης ΥΤ-ΤΠΕ δεξιοτήτων
των ΑμεΑ, μέσα από την προοπτική της Δια βίου
Μάθησης.
u

Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικών
με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας – Νέες Δεξιότητες
για Νέες Δουλειές.
u

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την επίσημη
ιστοσελίδα του ATLEC:
www.atlec-project.eu

Είναι το ATLEC κατάλληλο για σένα;
Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει λύσεις σε:
• Ανθρώπους με αναπηρίες

• Εκπαιδευτές ΤΠΕ & ΥΤ κέ-

• Διευθυντές Ανθρώπινου

(εκπαιδευόμενους & υποψήφιους εκπαιδευτές) που
αναζητούν εργασία ή που
ήδη εργάζονται αλλά νιώθουν ότι οι εργασιακές τους
ευκαιρίες είναι περιορισμένες λόγω έλλειψης βασικών
ΤΠΕ & ΥΤ δεξιοτήτων και
άγνοιας για τις δυνατότητες
που προσφέρουν οι ΥΤ.

ντρων επαγγελματικής κατάρτισης & ειδικής αγωγής
που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους πάνω
στις ΥΤ-ΤΠΕ, με σκοπό να
τις ενσωματώσουν στις
δικές τους εκπαιδευτικές
πρακτικές.

Δυναμικού που επιθυμούν να
βελτιώσουν τις γνώσεις τους
πάνω στις ΥΤ-ΤΠΕ, ώστε
να υποστηρίξουν την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την εξυπηρέτηση των αναγκών των
υπαρχόντων ή νέων
εργαζομένων με
αναπηρίες.

Το έργο ATLEC συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης. Αυτή η
δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
ευθύνεται για την όποια χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή.
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Oak Field School and
Sports College
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Εταίροι
Ην. Βασίλειο – Ανάδοχος Έργου
Δημόσιο ημερήσιο σχολείο που παρέχει
εκπαίδευση σε μαθητές 3-19 ετών, με κινητικές
αναπηρίες, σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες,
αλλά και πολλαπλές αναπηρίες.
Επικοινωνία: David Stewart, OBE
E-mail: d.stewart@oakfield.nottingham.sch.uk
Ιστοσελίδα: www.oakfieldsportscollege.org.uk

PhoenixKM

Βέλγιο –
Συντονιστής Έργου
H εταιρεία PhoenixKM δραστηριοποιείται στην
κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία,
εστιάζοντας στην ενεργή συμμετοχή τους στην
αγορά εργασίας.
Επικοινωνία: Mr. Karel Van Isacker
E-mail: karel@phoenixkm.eu
Ιστοσελίδα: www.phoenixkm.eu

Αναπηρία ΤΩΡΑ

Ελλάδα
Μη κερδοσκοπικός
υποστηρικτικός οργανισμός
που δημιουργήθηκε από ανθρώπους
με σοβαρές κινητικές αναπηρίες, με στόχο
την ενημέρωση & τη συμβουλευτική μεταξύ
χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.
Επικοινωνία: Άννα Ευαγγελινού
E-mail: admin@disabled.gr
Ιστοσελίδα: www.disabled.gr
WWW.DISABLED.GR

Πανεπιστήμιο Αθηνών

National and Kapodistrian
Ελλάδα
UNIVERSITY OF ATHENS
Πανεπιστήμιο Αθηνών –
Τμήμα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Επικοινωνία: Καθ. Κωνσταντίνος Μουρλάς
E-mail: mourlas@media.uoa.gr
Ιστοσελίδα: www.uoa.gr

Greenhat Interactive Ltd

Interactive Ltd
Ηνωμένο Βασίλειο
Μη κερδοσκοπικός οργανισμός,
που επικεντρώνεται στην κοινωνική
ανασυγκρότηση, διενεργώντας έρευνες & δημιουργώντας εκπαιδευτικούς πόρους για να κάνει την
εκπαίδευση, την απασχόληση & την ανεξάρτητη
διαβίωση πιο προσβάσιμες στις ευπαθείς ομάδες.
Επικοινωνία: Mrs. Jacqueline Lewis
E-mail: Jacqui@ghi-se.co.uk
Ιστοσελίδα: www.ghi-se.co.uk

AIAS BOLOGNA onlus

Κατάρτιση στις Υποστηρικτικές
Τεχνολογίες μέσω ενιαίου
Εκπαιδευτικού Προγράμματος
518229-LLP-1-2011-UK-LEONARDO-LMP

BOLOGNA

Ιταλία
Ο οργανισμός AIAS Bologna
στοχεύει στην εξασφάλιση & προώθηση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία & των οικογενειών τους, για να ζουν χαρούμενοι, ως πλήρως
ενταγμένα μέλη της κοινότητας. Ο AIAS διαθέτει
τρία δημόσια κέντρα ΥΤ.
Επικοινωνία: Mr. Evert-Jan Hoogerwerf E-mail:
hoogerwerf@ausilioteca.org
Ιστοσελίδα: www.aiasbo.it
O.N.L.U.S

www.atlec-project.eu
www.facebook.com/ATLECproject
twitter.com/ATLEC_project
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