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O PROJEKTU
Na evropskem nivoju imajo ljudje s prirojenimi ali pridobljenimi
oblikami invalidnosti kompetence, znanje in veščine, 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 prehodni obliki zaposlovanja, namenjenem invalidom.
Koncept izhaja iz prehodne oblike zaposlovanje, zato z učnim
modelom prizadeva k opredelitvi alternativnega pristopa, pri
katerem se invalidi učijo v konkretnih situacijah. Prehodna
oblika zaposlovanja udeležencem omogoča zaposlitvene
priložnosti, v nekaterih primerih dobijo celo plačo ter
razvijejo dodatne veščine.
Mešanica individualiziranega in skupnega učenja invalidom pomaga
pri razvoju osebne avtonomije.

PARTNERJI
Centro Studi Opera Don Calabria -Verona and Ferrara
ITALY www.centrostudi-odc.it www.cittadelragazzo.it
Cds Centro ricerche Documentazione e Studi Ferrara
ITALY www.ilcds.org
The Cedar Foundation Belfast
NORTHERN IRELAND www.cedar-foundation.org
Katholische Universitat Eichstaett -Ingolstadt
GERMANY www.ku-eichstaett.de
National Learning Network - Dublin
IRELAND www.nln.ie
University Rehabilitation Institute Maribor - Ljubljana
SLOVENIA www.ir-rs.si

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

ZAKAJ BI BIL TA PROJEKT ZANIMIV ZA VAŠO
ORGANIZACIJO?
Šest evropskih organizacij iz različnih držav
NEMČIJE - IRSKE - SEVERNE IRSKE - ITALIJE
IN
SLOVENIJE sodeluje pri raziskovanju
najbolj učinkovitih učnih metod in metod
usposabljanja
z
namenom
spodbujanja
integracije invalidov na trg dela; na spletni
strani lahko najdete nacionalna poročila iz vsake
izmed sodelujočih držav
ter primerjalno
analizo, ki vam bo pomagala pri določanju
najboljše prakse. Razvijamo skupne učne metode in
smernice za učitelje, kmalu pa bomo učni model
tudi testirali, ga ovrednotili ter predstavili rezultate
širši javnosti.

KAKO NAM LAHKO POMAGA VAŠA
ORGANIZACIJA?

http://www.europe-projectled.eu/
POVEJTE NAM SVOJE MNENJE in sporočite kaj
mislite o projektu.
VAŠE SODELOVANJE je zelo pomembno!!!!
EMAIL: progettieuropei@cittadelragazzo.it

1

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

DRUGI LETAK
Projekt: Učno okolje za invalide
Referenčna številka: 517891-LLP-1-2011-IT-GRUNDTVIG-GMP

Zadnji rezultati projekta L.E.D.
SMERNICE ZA METODE USPOSABLJANJA IN UČNE METODE
EVROPSKA IN NACONALNE RAZISKAVE - PRIMERJALNA ŠTUDIJA

Evropska

in

nacionalne raziskave opisujejo razlike v procesu socialne reintegracije

med partnerskimi državami in na evropski ravni;
v Primerjalni študiji so predstavljene najučinkovitejše prakse ter opredeljene
smernice za oblikovanje poslovno/učnih okolij, ki spodbujajo zaposlovanje invalidov.

Učni model (v fazi testiranja) vključuje indikacije o pomenu in vlogi odraslih invalidov v
učnem, delovnem in procesu usposabljanja, predlogih za učne vsebine, glavnih didaktičnih
pristopih/metodah, strukturiranju učnega okolja ter inovativnih dimenzijah.
Smernice (v fazi testiranja) za učitelje in menedžerje bodo dale praktične informacije z
izobraževalnega vidika za prehodne oblike zaposlovanja.

Naslednji koraki projekta LED
Po testiranju pilotskega pristopa k učnemu modelu in smernicam za
učitelje sledi poročilo o testiranju in objava rezultatov v aprilu 2013
Končno ovrednotenje učnega pristopa zaključno konferenco projekta
v Italiji - publikacija oktober 2013 in CD z rezultati

Projekt je financirala Evropska unija.
V publikaciji so predstavljena samo stališča avtorjev, in komisija ne odgovarja za verodostojnost vsebovanih informacij.

