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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/2011
Καλώς ήρθατε στο2ο Ενημερωτικό Δελτίο του D–
ACTIVE. Το περιοδικό ενημερωτικό δελτίο
αποτελεί μέρος του ενημερωτικού υλικού υπό
έκδοση για τη διάδοση και προώθηση των
σκοπών, των δραστηριοτήτων και των
αποτελεσμάτων του προγράμματος D-ACTIVE.

Δεύτερη D-ACTIVE Συνάντηση – Παρίσι
(Γαλλία)
Στις 26 και 27 Μαΐου έλαβε χώρα η δεύτερη DACTIVE συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των
εταίρων του προγράμματος.
Στη διακρατική συνάντηση συζητήθηκαν σχετικά
ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική
διαχείρισης του D-ACTIVE και ελήφθησαν
σημαντικές αποφάσεις για την πρόοδο του
προγράμματος.
Κάθε εταίρος παρουσίασε την εργασία του και
όλα τα υλικά που αναπτύχθηκαν σε σχέση με την
αντίστοιχη εργασία :
Ερευνητική Μελέτη «μελέτη σχετικών πτυχών
ως παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν
την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων με
αναπηρίες», η οποία εκπονείται σύμφωνα με
τις παραμέτρους αναφοράς του ICF σε 5 χώρες
(Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία και
Ιταλία) για μια καθαρή και σταθερή
αξιολόγηση της αρχικής κατάστασης του
στόχου
Κατάλογος Κριτηρίων και παράγοντας –
κλειδί για το ICF με σκοπό τη διενέργεια
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πειραματισμών σύμφωνα με τα κριτήρια του
ICF και τις κατευθυντήριες γραμμές του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
DACTIVE-EDU Εγχειρίδιο – πρώτη φάση
πειραματισμού : παρουσίαση των κυριότερων
πτυχών για τη δημιουργία ενός εγχειριδίου και
πειραματικά
μαθήματα
εκπαίδευσης
προκειμένου να επιμορφωθούν οι παιδαγωγοί
στην εφαρμογή δράσεων που αποσκοπούν
στην ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού
πολίτη σε άτομα με νοητική αναπηρία
Παρουσίαση της ιστοσελίδας του έργου :
www.dactive.eu
Παρουσίαση του πρώτου Ενημερωτικού
Δελτίου D-ACTIVE (1/2011)
Το Εταιρικό Σχήμα επίσης αποφάσισε την
υλοποίηση
2
Πιλοτικών
Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων μέσα στο 2012 σε 5 χώρες
(Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ιταλία),
που απευθύνονται σε εκπαιδευτές, βασισμένα σε

πολυδιάστατα και ολοκληρωμένα εργαλεία
καθώς και εφαρμόσιμων μοντέλων στον τομέα
της εκπαίδευσης αλληλένδετο με το θεωρητικό
πλαίσιο που καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, με στόχο την ενίσχυση της ενεργής
συμμετοχής στα κοινά των ανθρώπων με
διανοητικές αναπηρίες.
Χάρη στη φιλοξενία του εταίρου Conseil General
du Val de Marne (FR), μας δόθηκε η ευκαιρία να
επισκεφτούμε το ETAI, ένα κέντρο ατόμων με
αναπηρίες που διευθύνεται απευθείας από το
Conseil General και το Μουσείο MacVal, το οποίο

D-ACTIVE Εταιρικό Σχήμα
Φορέας Υποστήριξης Έργου :
Co&So Firenze (IT)
www.coeso.org
Εταίροι Έργου
COMUNE DI FIRENZE (IT)
www.comune.fi.it
Veneto Region – Azienda ULSS 16 of Padua (IT)
www.sanita.padova.it
INIT Developments (DE)
www.init-developments.eu
Conseil General du Val de Marne (FR)
www.cg94.fr
Universitatea din Pitesti, (RO)
www.upit.ro

οργανώνει επισκέψεις για άτομα με αναπηρίες.

Valencian Institute for Disabled People and Social
Action(ES)
www.ivadis.com
Jugend am Werk Steiermark (AT)
www.jaw.or.at
ΠΕΔΑ Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (GR)
www.tedkna.gr
Για περισσότερες
επικοινωνήστε :

D-ACTIVE Ιστοσελίδα
Για περισσότερες λεπτομέρειες και ενημερώσεις
για το πρόγραμμα D-ACTIVE, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση : www.dactive.eu
Διάρκεια Προγράμματος
Νοέμβριος 2010 – Οκτώβριος 2012, Μήνες : 24
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