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συμμετοχή στο DACTIVE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
για να βελτιώσετε τις
ικανότητές σας. Για
περισσότερες πληροφορίες
συμβουλευτείτε το δικτυακό
κόμβο www.dactive.eu ή
επικοινωνήστε με τον εταίρο
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Το 2012 δηλώστε

Το έργο DACTIVE
στοχεύει στην
ενίσχυση και εκμάθηση
της ιδιότητας του
ενεργού πολίτη σε
μια συγκεκριμένη
ομάδα – στόχο
ενηλίκων που διατρέχει
υψηλό κίνδυνο
περιθωριοποίησης :
τα άτομα με νοητική
αναπηρία

της χώρας σας.
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Ιστορικό και
στόχοι
Οι εταίροι του έργου (τόσο οι θεσμικοί όσο
και οι ιδιωτικοί φορείς) έχουν διαπιστώσει τα
ακόλουθα προβλήματα που αφορούν τα άτομα
με νοητική αναπηρία :

•

•

Δυσκολία ως προς την εφαρμογή
δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην
ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων
ικανοτήτων (σύμφωνα με τις συστάσεις
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως αυτές
της Διάσκεψης της Βαρκελώνης 12/05/2009
ET2020).
Δυσκολία ως προς την διαμόρφωση
Ευρωπαϊκών μεθόδων για την προώθηση
μιας πιο σφαιρικής ανάπτυξης των βασικών
τους δεξιοτήτων καθώς και δυσκολία ως
προς το να γίνονται ενεργοί πολίτες και να
βρίσκουν καλύτερες θέσεις εργασίας.

Με
αφετηρία
τη
Διεθνή
Κλίμακα
Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας,
το επονομαζόμενο ICF, (εργαλείο που
χρησιμοποιείται σε κλινικούς και κοινωνικούς
τομείς και προτείνεται από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας), το έργο DACTIVE,
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που
αναφέρθηκαν προηγουμένως, στοχεύει στη
δημιουργία και πειραματισμό πολυδιάστατων
και ολοκληρωμένων εργαλείων καθώς και
εφαρμόσιμων μοντέλων στον τομέα της
εκπαίδευσης επιτρέποντας την εκπλήρωση
των στόχων του και κυρίως την υλοποίηση
μιας πραγματικής κοινωνικής ένταξης, με βάση
το θεωρητικό πλαίσιο που ορίζεται από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σκοποί και
στόχος
Οι γενικοί σκοποί περιλαμβάνουν :

•

•

•

•

Την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων
μάθησης που θα υποβοηθήσουν την
κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην
αγορά εργασίας των περιθωριοποιημένων
και μειονεκτούντων ατόμων (άτομα με
διανοητικές αναπηρίες).
Την ανάπτυξη συστημάτων που επιτρέπουν
την ανταλλαγή καλών πρακτικών όσον
αφορά στην εκπαίδευση των ατόμων
αυτών προωθώντας ευκαιρίες εκμάθησης
βασισμένες στη συμμετοχή τους σε
δραστηριότητες που έχουν τις ρίζες τους
στην τοπική κοινωνία.
Τη
δημιουργία
και
πειραματισμό
εφαρμόσιμων μοντέλων εργασίας και
πρότυπων μαθημάτων κατάρτισης με στόχο
την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής
των ατόμων με διανοητικές αναπηρίες στην
κοινωνία.
Τη δημιουργία χρηστικών μοντέλων και
εργαλείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους
επαγγελματίες, τους εκπαιδευτικούς, τα
δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα,
φορείς και ενώσεις που σχετίζονται με
την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία
καθώς επίσης και για τις οικογένειές τους.

Τελικό προϊόν
έργου
Το προϊόν αυτό θα παραχθεί μέσω
δυο πειραματικών φάσεων οι οποίες
συμπεριλαμβάνουν:

•

•

•

•

Οι ομάδες – στόχοι είναι:

•
•
•
•
•

εκπαιδευτές
κοινωνικοί λειτουργοί
εκπαιδευτικοί - παιδαγωγοί
επαγγελματίες που εργάζονται σε υπηρεσίες
για άτομα με ειδικές ανάγκες
άτομα με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές
τους

•

εκπόνηση μιας Ερευνητικής Μελέτης
σύμφωνα με τις παραμέτρους αναφοράς
του ICF, που θα διεξαχθεί σε πέντε χώρες
για μια σαφή και σταθερή αξιολόγηση
της αρχικής κατάστασης των ομάδων
στόχων.
εκπόνηση του Καταλόγου Κριτηρίων
και παράγοντα – κλειδί για το ICF με
σκοπό τη διενέργεια πειραματισμών
σύμφωνα με τα κριτήρια του ICF και τις
κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου.
η
πρώτη
φάση
DACTIVE-EDU:
πειραματισμού αφορά τη δημιουργία ενός
εγχειριδίου και πιλοτικών μαθημάτων
σε πειραματικό στάδιο προκειμένου
να επιμορφωθούν οι παιδαγωγοί στην
εφαρμογή δράσεων που αποσκοπούν
στην ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού
πολίτη σε άτομα με νοητική αναπηρία.
η
δεύτερη
φάση
DACTIVE-CITY:
πειραματισμού αφορά τη δημιουργία
ενός εγχειριδίου και τη διεξαγωγή
πιλοτικών μαθημάτων που θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από επιμορφωμένους
παιδαγωγούς όταν ασχολούνται με άτομα
με νοητική αναπηρία.
Μια μόνιμη on-line πλατφόρμα για την
απόκτηση εργαλείων καθώς επίσης και
τη συλλογή και σύγκριση δεδομένων που
προκύπτουν από την έρευνα.

