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www.dactive.eu

Proiectul DACTIVE vizează încurajarea
cetăţeniei active şi a învăţării în rândul unui grup
ţintă particular de adulţi cu risc ridicat
de marginalizare: persoane cu
dizabilităţi intelectuale
În 2012 alăturaţi-vă CURSULUI DE FORMARE
DACTIVE pentru a vă îmbunătăţi competenţele.
Pentru mai multe detalii consultaţi www.dactive.eu
sau contactaţi partenerul din ţara dumneavoastră

>> Dezvoltarea de abordări inovatoare de

Principalele activităţi şi
rezultate vor fi

Grupurile
ţintă sunt

învățare, în scopul de a favoriza incluziunea

>> Un Raport de cercetare efectuat in

>> formatori

persoanelor marginalizate şi defavorizate

conformitate cu parametrii de referinţă ICF.

Obiective

(persoane cu dizabilităţi intelectuale).

>> Un Catalog de criterii şi factori-cheie pentru

>> Dezvoltarea unor sisteme care să permită

ICF pentru realizarea experimentării in

schimbul de bune practici şi promovarea

conformitate cu criteriile ICF şi liniile directoare

oportunităţilor de învăţare.

ale Consiliului European.
>> DACTIVE-EDU: prima fază de experimentare

aplicative de instrumente de lucru, cursuri

pentru a crea un manual şi cursuri pilot

de formare model care vizează stimularea

experimentale pentru formarea experţilor din

participării la cetăţenia activă a persoanelor

domeniul educaţiei in vederea implementării de

cu dizabilităţi intelectuale.

acţiuni care vizeze dezvoltarea cetăţeniei active

utilizabile

la

nivel

european

pentru

>> experţi in educaţie
>> profesionişti care lucrează in serviciile

pentru persoanele cu handicap
>> persoane cu handicap şi familiile lor

>> Crearea şi experimentarea unor modele

>> Realizarea de modele şi instrumente

>> lucrători sociali
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la persoanele cu dizabilităţi intelectuale.
>> DACTIVE-CITY:

a

doua

etapă

de

profesionişti, experţi in domeniul educaţiei,

experimentare pentru a crea un manual şi

companii publice si private de educaţie şi

pentru a experimentale cursuri pilot pentru a fi

formare, familii şi asociaţii.

utilizate de experţii în educaţie formaţi atunci
când se ocupă de persoanele cu dizabilităţi
intelectuale.
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