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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/2012
Καλώς ήρθατε στο3ο 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.
Τρίτη D-ACTIVE Συνάντηση – Βαλένθια (Ισπανία)
Στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2012 έλαβε χώρα η Τρίτη D-ACTIVE 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 :


Επικύρωση του Καταλόγου Κριτηρίων και παράγοντα – κλειδί για το ICF που έχει
ως σκοπό τη διενέργεια πειραματισμών σύμφωνα με τα κριτήρια του ICF και τις
κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ∙



Παρουσίαση του DACTIVE-EDU 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 του DACTIVE-CITY Εγχειριδίου και πειραματικά μαθήματα για
ανάπηρους που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού πολίτη σε
άτομα με νοητική αναπηρία.



Παρουσίαση της διάδοσης των δραστηριοτήτων για το έργο DACTIVE κατά τον
πρώτο χρόνο.

Χάρη στη φιλοξενία του εταίρου IVADIS (ES), υπήρξε η ευκαιρία να επισκευτούμε το
Επαγγελματικό Κέντρο Marxalenes, ένα κέντρο για άτομα με αναπηρίες το οποίο
διευθύνεται αποκλειστικά από το IVADIS.
Λειτουργία των EDU πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Το εταιρικό σχήμα υλοποίηση ένα Πιλοτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε κάθε μία από τις
5 χώρες που εΜπλέκονται σε αυτά (Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ιταλία), κατά
το διάστημα Φεβρουάριος – Απρίλιος 2012, απευθυνόμενο στους παιδαγωγούς. Οι πιλότοι
βασίστηκαν σε πολυδιάστατα και ολοκληρωμένα εργαλεία καθώς και σε εφαρμοσμένα

μοντέλα στον εκπαιδευτικό τομέα που συνδέονται με το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο έχει
οριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπως και από το DACTIVE-EDU Εγχειρίδιο που
αναπτύχθηκε από το εταιρικό σχήμα με σκοπό να εκπαιδεύσει τους παιδαγωγούς στην
υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ιδιότητας ενεργού πολίτη σε άτομα
με νοητική αναπηρία.
Λειτουργία των CITY πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Το εταιρικό σχήμα αρχίζει την υλοποίηση των Πιλοτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία, ένα σε κάθε μια από τις 5 χώρες που
εμπλέκονται σε αυτά (Αυστρία, Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία και Ιταλία), κατά το χρονικό
διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2012. Οι πιλότοι βασίζονται σε εφαρμοσμένα μοντέλα στον
εκπαιδευτικό τομέα που συνδέεται με το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο έχει οριστεί από το
εταιρικό σχήμα με το D-ACTIVE-CITY Εγχειρίδιο το οποίο έχει στόχο την ενίσχυση της
συμμετοχής ως ενεργοί πολίτες των ατόμων με νοητικές αναπηρίες.

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

D-ACTIVE Εταιρικό Σχήμα
Φορέας Υποστήριξης Έργου :
Co&So Firenze (IT)
www.coeso.org
Εταίροι Έργου
Florence Municipality (IT)
www.comune.fi.it
Veneto Region – Azienda ULSS 16 of Padua (IT)
www.sanita.padova.it
INIT Developments Ltd. (DE)
www.init-developments.eu

General Council of Val de Marne (FR)
www.cg94.fr
Pitesti University (RO)
www.upit.ro
IVADIS - Valencian Institute for Care Disability and Social Action (ES)
www.ivadis.com
Jugend am Werk Steiermark (AT)
www.jaw.or.at
Regional Union of Municipalities of Attica (GR)
www.pedattikis.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε :
D-ACTIVE ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ
Co&So
Via Pellas 20 A/B
50141 Firenze
ΙΤΑΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
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Fax
+39 055 431902
Email
giorio@formazionenet.eu
info@formazionenet.eu
Website www.dactivellp.eu
www.formazionenet.eu
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