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Το έργο ATLEC συγχρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα Δια Βίου Μάθηση. Αυτή η δημοσίευση αντα-
νακλά μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για την όποια 
χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται  
σε αυτή.

οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνίας ανοίγουν ορίζοντες  

μάθε ποιες είναι, χρησιμοποίησέ τις, εκπαίδευσε κι άλλους!

Αποτελέσματα:
u Δημιουργία ειδικού προγράμματος 
σπουδών στις ΥΤ-ΤΠΕ προσαρμοσμένο 
στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε αναπηρίας 
(με πιλοτική εφαρμογή σε Ην. Βασίλειο, 
Βέλγιο, Ελλάδα & Ιταλία)

u  Ανάπτυξη εκπαιδευτικής πλατφόρμας 
(μέσω κινητού τηλεφώνου & online) για 
την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας

u Βελτίωση της προσβασιμότητας του 
εργασιακού περιβάλλοντος εφαρμόζο-
ντας μια πρότυπη, καινοτόμα εκπαίδευση 
στις ΥΤ-ΤΠΕ

u Προετοιμασία των απαιτούμενων εκ-
παιδευτικών σταδίων για την εξέλιξη 
των ΑμεΑ σε εκπαιδευτές ΥΤ-ΤΠΕ.

Στόχοι:
u Προώθηση της εκμάθησης δεξιοτή-
των σε Υποστηρικτικές Τεχνολογίες 
Πληροφοριών & Επικοινωνίας (ΥΤ-ΤΠΕ) 
για ανθρώπους με αναπηρία

u  Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σχε-
τικών με τις ανάγκες της αγοράς – Νέες 
Δεξιότητες για Νέες Δουλειές

u Υποστήριξη της δημιουργίας καινο-
τόμου περιεχομένου που βασίζεται στις 
ΤΠΕ, καθώς και υπηρεσιών και πρακτι-
κής άσκησης για Δια βίου Μάθηση

u Υποστήριξη συμμετεχόντων στην 
πρόσβαση εκπαιδευτικών δραστηριο-
τήτων που θα διευκολύνουν την προ-
σωπική ανέλιξη & την εύρεση εργασίας 
στην Ευρωπαϊκή αγορά

u  Αύξηση συμμετοχής στη Δια βίου 
Μάθηση από άτομα όλων των ηλικιών, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών με 
μαθησιακές και/ή αισθητικοκινητικές 
δυσκολίες.

Είναι το ATLEC κατάλληλο 
για σένα;
Αυτό το πρόγραμμα προσφέρει λύσεις σε:

u Ανθρώπους με αναπηρίες (εκπαι-
δευόμενους & υποψήφιους εκπαιδευ-
τές) που αναζητούν εργασία ή που ήδη  
εργάζονται αλλά νιώθουν ότι οι εργα-
σιακές τους ευκαιρίες είναι περιορισμέ-
νες λόγω έλλειψης βασικών ΤΠΕ και ΥΤ 
δεξιοτήτων

u Εκπαιδευτές ΤΠΕ & ΥΤ κέντρων επαγγελ-
ματικής κατάρτισης & ειδικής αγωγής

u Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού 
που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώ-
σεις τους πάνω στις ΥΤ-ΤΠΕ.

Κατάρτιση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες 
μέσω ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

518229-LLP-1-2011-UK-LEONARDO-LMP

National and Kapodistrian 
UNIVERSITY OF ATHENS

Ελλάδα 

Επικοινωνία: 

Καθ. Κωνσταντίνος Μουρλάς   

E-mail: mourlas@media.uoa.gr 

BOLOGNA

O.N.L.U.S

Ιταλία

Επικοινωνία: 
Mr. Evert-Jan Hoogerwerf

E-mail: hoogerwerf@ausilioteca.org

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Interactive Ltd

Ηνωμένο Βασίλειο

Επικοινωνία: 
Mrs. Jacqueline Lewis

E-mail: jacqui@ghi-se.co.uk

Greenhat Interactive Ltd AIAS BOLOGNA onlus

Βέλγιο - Συντονιστής Έργου

Επικοινωνία:  

Mr. Karel Van Isacker 

E-mail: karel@phoenixkm.eu 

PhoenixKM

WWW.DISABLED.GR

Ελλάδα 

Επικοινωνία:  
Άννα Ευαγγελινού   

E-mail: admin@disabled.gr 

Αναπηρία ΤΩΡΑ

Ην. Βασίλειο - Ανάδοχος Έργου

Επικοινωνία: 

David Stewart, OBE 

E-mail: d.stewart@oakfield. 
nottingham.sch.uk

Oak Field School and 
Sports College

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

twitter.com/ATLEC_project


