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ICT gebaseerde ondersteunende technologieën openen nieuwe mogelijkheden

Leer ze kennen en gebruiken, en train anderen!

Resultaten:
u Een specifiek curriculum ontwikkelen be-
treffende ICT gebaseerde ondersteunende 
technologieën, rekening houdend met in-
dividuele behoeften en beperkingen (met 
tests in het VK, BE, GR en IT);

u Zowel een online als mobiel leerplatform 
aanbieden dat de leerervaring verrijkt;

u Een meer toegankelijke werkomgeving 
voor personen met een handicap door het 
implementeren van een nieuwe, eigentijd-
se manier van aanleren van ICT gebaseerde 
ondersteunende technologieën;

u De nodige stappen voorbereiden voor de 
erkenning van mensen met een handicap 
als trainers van ICT gebaseerde ondersteu-
nende technologieën.

Doelstellingen:
u De ontwikkeling van vaardigheden in het 
gebruik van ICT gebaseerde ondersteunen-
de technologieën te bevorderen bij perso-
nen met een handicap, in het kader van 
hun Levenslang Leren.

u Deelnemers via de opleidingen in staat te 
stellen om kennis op te doen betreffende 
ICT gebaseerde ondersteunende technolo-
gieën, en zo hun vaardigheden en kwalifica-
ties te gebruiken voor hun persoonlijke ont-
wikkeling, inzetbaarheid en deelname in de 
reguliere Europese arbeidsmarkt.

u Ontwikkeling van op ICT gebaseerde inhoud, 
diensten en pedagogische benaderingen om 
zo Levenslang Leren te ondersteunen.

u Bijdragen tot een verhoogde deelname 
aan Levenslang Leren door mensen van alle 
leeftijden, met inbegrip van personen met 
leerproblemen, of fysieke beperkingen, als-
ook personen uit kansarme groepen, onge-
acht hun socio-economische achtergrond.

u Vaardigheden te ontwikkelen die relevant 
zijn voor de arbeidsmarkt, in het kader van 
“nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen”.

Is ATLEC er ook voor jou?
Het project is voornamelijk gericht op:

u Mensen met een handicap (studenten en 
potentiële trainers) die op zoek zijn naar 
werk of die reeds in dienst zijn, maar vin-
den dat hun carrière mogelijkheden be-
perkt zijn door hun gebrek aan elementaire 
ICT vaardigheden en beperkt inzicht in de 
mogelijkheden die worden geboden door 
ondersteunende technologieën.

u Trainers van ICT in opleidingscentra, het 
beroepsonderwijs en centra voor speciaal 
onderwijs die hun kennis van ICT gebaseer-
de ondersteunende technologieën wensen 
te verbeteren, en te integreren in hun hui-
dige opleidingen.

u Human Resource (HR) managers in bedrij-
ven die hun kennis van ICT gebaseerde on-
dersteunende technolo-gieën wensen te 
verbeteren, zodat zij de vaardigheden en 
de behoeften van nieuwe of huidige werk-
nemers met een handicap beter kunnen on-
dersteunen en tegemoet kunnen komen.

Ondersteunende Technologie Leren  
via Eenvormig Curriculum
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