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O PROJEKTU
Ljudje s prirojenimi ali pridobljenimi oblikami invalidnosti
razpolagajo s kompetencami, znanjem in veščinami, ki so
komaj kdaj integrirane v trg dela in socialne kontekste. Invalidi
so prva skupina ljudi, ki jih trg dela izloči, hkrati pa imajo hude
težave ob prvem vstopu nanj.
Glavni cilj projekta je opredelitev skupnega učnega pristopa, ki
temelji na prehodnem podjetju,
namenjenem invalidom. Ker izhaja iz koncepta prehodnega
podjetja, si tudi učni model sam prizadeva za opredelitev
alternativnega pristopa, pri katerem se invalidi učijo v konkretnih
situacijah. Prehodno podjetje udeležencem omogoča zaposlitvene
priložnosti, v nekaterih oprimerih dobijo crlo plačo ter razvijejo
dodatne veščine.Mešanica individualiziranega in skupnega učenja
jim pomaga tudi pri razvoju osebne avtonomije.

SPLETNA STRAN
PROJEKTA L.E.D
http://www.europeprojectled.eu/

PARTNERJI
Centro Studi Opera Don Calabria -Verona in Ferrara
ITALIJA www.centrostudi-odc.it www.cittadelragazzo.it
Cds Centro ricerche Documentazione e Studi Ferrara
ITALIJA www.ilcds.org
The Cedar Foundation Belfast
SEVERNA IRSKA www.cedar-foundation.org
Katholische Universitat Eichstaett -Ingolstadt
NEMČIJA www.ku-eichstaett.de
National Learning Network - Dublin
REPUBLIKA IRSKA www.nln.ie

WHY THIS PROJECT COULD BE INTERESTING
FOR YOUR ORGANIZATION?
Šest evropskih organizacij iz različnih držav
(NEMČIJE,
IRSKE,
SEVERNE
IRSKE
IN
SLOVENIJE) sodeluje pri raziskovanju učnih
metod in metod usposabljanja z namenom
spodbujanja integracije v delovni trg. Na spletni
strani lahko najdete nacionalna poročila iz vsake izmed
sodelujočih držav ter primerjalno analizo, ki vam bo
pomagala pri določanju najboljše prakse. Sedaj
razvijamo skupne učne metode in smernice za učitelje,
kmalu pa bomo učni model tudi testirali, ga ovrednotili
ter rezultate predstavili širši javnosti.

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Maribor - Ljubljana
SLOVENIJA www.ir-rs.si

KAKO LAHKO POMAGA VAŠA
ORGANIZACIJA, SI OGLEJTE NA NAŠI
SPLETNI STRANI:
. http://www.europe-projectled.eu/

POVEJTE NAM SVOJE MNENJE
in nam sporočite svoja opažanja v zvezi z
njim.
VAŠE SODELOVANJE je zelo pomembno!!!
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Trenutni rezultati projekta
EVROPSKA IN NACIONALNE RAZISKAVE - PRIMERJALNA ŠTUDIJA
Nacionalne raziskave opisujejo razlike v procesu socialne reintegracije med
partnerskimi državami in na evropski ravni; v primerjalni študiji so
predstavljene najučinkovitejše prakse ter opredeljeni skupni cilji in smernice za
oblikovanje poslovnih/učnih okolij, ki spodbujajo zaposlovanje invalidov.

DO KONCA LETOŠNJEGA LETA
bodo pripravljene smernice za učitelje
usposabljanja in za skupni model usposabljanja,
ki bodo vsebovale praktične informacije o
poslovnih/prehodnih okoljih s stališča
izobraževanja.

ZA VEČ INFORMACIJ
progettieuropei@cittadelra
gazzo.it

in MOŽNOST
SODELOVANJA

Delovni sklopi projekta LED (angleščina
in nacionalni jeziki)
Evropske in nacionalne raziskave
Primerjalna študija
Alternativni učni model za invalide
Smernice za učitelje in ponudnike storitev
Po testiranju pilotnega pristopa - poročilo o
testiranju - objava rezultatov - april 2013
Končno ovrednotenje učnega pristopa s
konferenco v Italiji - oktober 2013

Projekt je financirala Evropska komisija.
V njem so predstavljena stališča avtorjev. Komisija ne odgovarja za verodostojnost vsebovanih informacij.

