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Το έργο
Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ενσωματωθούν στην επαγγελματική ζωή και να
αποτελέσουν ενεργό μέρος της παραγωγής ρυθμίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και
από την Κυπριακή δημοκρατία. Η διαδικασία ένταξης σέβεται πραγματικά την αξιοπρέπεια
του ατόμου με ειδικές ανάγκες, μόνο εάν επιδιωχθεί πλήρης ικανοποίηση τόσο του
εργαζομένου όσο και του εργοδότη του. Στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη ειδικής κατάρτισης
/προγραμμάτων σπουδών για το πρόγραμμα Job Coaching ατόμων με νοητική στέρηση, τα
οποία απαιτούν ευρύ και ειδικό φάσμα δεξιοτήτων.
Στόχος του έργου WorkABLE είναι η ανάπτυξη παιδαγωγικής με θέμα το «Job Coaching για
άτομα με νοητική στέρηση», η οποία θα προκύψει αφενός από την κεφαλαιοποίηση
προηγούμενων εμπειριών στην Ευρώπη και του μοντέλου αναφοράς της Ατομικής
Υποστήριξης Τοποθέτησης (που αναπτύχθηκε στο Κέντρο Ψυχιατρικής Έρευνας του New
Hampshire Dartmouth, ΗΠΑ), και αφετέρου από την ειδική εμπειρογνωμοσύνη των
συμμετεχόντων οργανισμών για την αντιμετώπιση της κοινωνικής ένταξης ατόμων με
νοητική στέρηση από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε θα προσαρμοσθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο της προσέγγισης
«Υποστηριζόμενης απασχόλησης» των ΗΠΑ, και θα επικαιροποιήσει τις ικανότητες και τις
δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων, των μέντορων και των προπονητών εργασίας, και
θα τους παράσχει ένα υγιές παιδαγωγικό εργαλείο. Το έργο θα θέσει τα θεμέλια για τον
καθορισμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων,
προκειμένου να αναβαθμιστούν μετά την ολοκλήρωση του έργου, σε ένα νέο πρόγραμμα
σπουδών ΕΕΚ. Μακροπρόθεσμα, το έργο θα συμβάλει στη δημιουργία ενός δυναμικού
ειδικευμένων "Job Coaches", των οποίων οι δεξιότητες αναγνωρίζονται και είναι σε θέση να
λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα επικεντρωθούμε στα ακόλουθα αποτελέσματα του έργου:
IO1: Πλατφόρμα
IO2: Εγχειρίδιο

IO1: Πλατφόρμα
Η πλατφόρμα workABLE είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα ΤΠΕ που έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη
μοντελοποίηση μιας κοινότητας μάθησης για την υποστήριξη της επαγγελματικής
αναβάθμισης των εκπαιδευτών ενηλίκων στον τομέα της υποστήριξης της απασχόλησης των
ατόμων με νοητική στέρηση. Αποτελεί ένα εργαλείο με εκπαιδευτικό υλικό αλλά και ένα
εργαλείο διδασκαλίας και κατάρτισης των μαθητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Ως εκ τούτου, η πλατφόρμα θα παρέχει στους εκπαιδευτές ενηλίκων ένα εργαλείο που θα
τους δώσει πρόσβαση σε διαδικασίες μάθησης και συνεχούς κατάρτισης που θα ξεκινούν από
διδακτικό υλικό που αναπτύσσεται από τους συμμετέχοντες οργανισμούς. Τα κύρια στοιχεία
της καινοτομίας θα είναι η χρήση της προσέγγισης που βασίζεται στο παιχνίδι για την
κατασκευή μοχλών παρακίνησης με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ανεπτυγμένης
εκπαιδευτικής δράσης. Η πλατφόρμα βασίζεται στην αρχή της επαγγελματικής κατάρτισης.
Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο https://workableacademy.eu/wp-login.php

Πώς να εγγραφείτε
** Η πλατφόρμα WorkABLE παρέχει πολύτιμο εκπαιδευτικό υλικό και παιχνίδι για την
εκπαίδευση προπονητών εργασίας που ασχολούνται με άτομα με νοητική στέρηση. Για τους
λόγους αυτούς, η πρόσβαση απαιτεί διαπιστευτήρια σύνδεσης.
Ο χρήστης θα ζητήσει τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσής του για να χρησιμοποιήσει την
πλατφόρμα
συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο
WorkABLE https://workableproject.eu/#contact_us

*ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ TΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΑΣ* Το όνομα
χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλονται αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που παρέχετε.**

*Παρακαλούμε περιγράψτε την εμπειρία σας με την πλατφόρμα συμπληρώνοντας το
ερωτηματολόγιο online στο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbVtCvvnqDLUhGv-ld4K1mAhW1oPA
2elifvU5xYFdunr_rg/viewform?usp=pp_url

Έναρξη πλατφόρμας στις εκδηλώσεις διάδοσης
αποτελεσμάτων
Εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων έχουν οργανωθεί στις χώρες εταίρους του έργου μας
(Ρουμανία, Σλοβενία, Κύπρος). Αυτές οι εκδηλώσεις αποσκοπούσαν στην παρουσίαση της
πλατφόρμας και των δυνατοτήτων της. Το κοινό ήταν πάροχοι εκπαιδευτικών ενηλίκων,
πάροχοι υπηρεσιών για άτομα με νοητική αναπηρία, παρόχους ΕΕΚ
. Μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας και του συνολικού έργου, οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να δοκιμάσουν την πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας κατάρτισης
βάσει εργασιών.
Η τελική εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Ιταλία στις 14 Δεκεμβρίου 2021, στο χώρο του
συντονιστή του έργου μας, Villa delle Ginestre. Θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

IO2: Εγχειρίδιο
Το Εγχειρίδιο είναι το αποτέλεσμα έρευνας και ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια του έργου στον τομέα της καθοδήγησης και της ατομικής υποστήριξης
τοποθέτησης για άτομα με νοητική στέρηση και συνδεδεμένα θέματα. Αυτό το εγχειρίδιο
είναι συνυφασμένο με τα αποτελέσματα του έργου γενικά, και αντιπροσωπεύει τη βάση
γνώσεων στην οποία θα βασιστούν πολλά από τα περιεχόμενα του έργου. Πρόκειται για ένα
σύστημα βάσεων δεδομένων που βασίζεται σε ευρήματα κάθε χώρας και εξελίσσεται σε
συγκριτική ανάλυση των εθνικών πλαισίων προκειμένου να καθοριστεί ένα ευρωπαϊκό
πλαίσιο. Το τελικό αποτέλεσμα έχει τη μορφή δημοσίευσης που δημοσιεύεται σε ψηφιακή
μορφή. Αναλυτικά, υποδιαιρείται σε κεφάλαια που αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

-

Νομοθετικό πλαίσιο, αρχής γενομένης από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD) και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική
για την Αναπηρία 2010-2020

-

Εθνικά πλαίσια των εταίρων που συμμετέχουν όσον αφορά τη νομοθεσία και τον
μηχανισμό στήριξης της απασχόλησης των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία

-

Υφιστάμενες εκπαιδεύσεις
μεθοδολογίες

-

Ικανότητες που απαιτούνται από έναν Job Coach σε κάθε χώρα και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο

-

Οδηγός βήμα προς βήμα για την εφαρμογή ατομικής υποστήριξης τοποθέτησης

-

Περιπτωσιολογικές μελέτες και καλές πρακτικές στις συμμετέχουσες χώρες:
πώς επιλέχθηκαν αυτές οι περιπτώσεις, γιατί σχετίζονται με το θέμα που
εξετάστηκε και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν.

ατόμων

με

νοητική

αναπηρία:

διαδικασίες,

Ακολουθεί ολοκληρωμένη βιβλιογραφία που παρέχει στους αναγνώστες τη δυνατότητα
να εμβαθύνουν.
Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες του έργου στην ιστοσελίδα του έργου
https://workableproject.eu/#intellectual_outputs

Επικοινωνία και συντονισμός έργου
Το έργο συντονίζεται από τον οργανισμό Villa delle Ginestre.
Email: f.lagattolla@sita-international.eu
Επισκεφθείτε μας: https://workableproject.eu/
Ακολουθήστε μας στο Facebook: @synthesis.cyprus

