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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις στις
συμμετέχουσες χώρες. Οι εκδηλώσεις αυτές αποσκοπούν στην ενημέρωση των
επαγγελματικών οργανώσεων και άλλων κοινωνικών παραγόντων που σχετίζονται με
άτομα που εμφανίζουν ΔΑΦ και την πρόληψη εργασιακών κινδύνων σε επιχειρήσεις. Μέσω
των εκδηλώσεων επιχειρείται η διάδοση του έργου καθώς και των πνευματικών προϊόντων
αυτού. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:
• Σαραγόσα (Ισπανία). Στις 29 Οκτωβρίου 2018 ημερίδα του έργου και τα αποτελέσματά
του στο ESIC Zaragoza. Διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Atenciona, με τη συμμετοχή
της AEGARE.
• Ντεμπρέτσεν (Ουγγαρία). Στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση
για το έργο στο Πανεπιστήμιο του Ντεμπρέτσεν.
• Κοτσαέλι (Τουρκία). Η τελευταία εκδήλωση έλαβε χώρα στις 27 και 28 Φεβρουαρίου
2019 από την IIMEM (Διεύθυνση Εθνικής Παιδείας της περιφέρειας Ízmit).

PARTNERS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δομή προγράμματος των συγκεκριμένων εκδηλώσεων:
• Παρουσίαση του έργου.
• Παρουσίαση των μελετών που
πραγματοποιήθηκαν και εκείνων που
βρίσκονται ακόμη εν εξελίξει.
Συμμετέχοντες
• Εξειδικευμένοι εκπαιδευτές.
• Σύλλογοι που ασχολούνται με άτομα
με ΔΑΦ.
• Τοπικές και περιφερειακές
κυβερνήσεις.
• Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.
• Ειδικοί στην πρόληψη εργασιακών
κινδύνων.
• Ψυχολόγοι.
• Διευθυντές επαγγελματικής
κατάρτισης.
• Κέντρα ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης και σχολεία.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Η εργασία με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΑΦ» ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου.
Η εν λόγω μελέτη συνιστά προϊόν σύνθεσης των εξής ενοτήτων:
1.- Επεξεργασία εκπαιδευτικών περιεχομένων σύμφωνα με βάση όσα έχουν ήδη αναπτυχθεί και αναλυθεί στο
πλαίσιο του έργου.
2.- Προσαρμογή του περιεχομένου στην καθορισμένη εκπαιδευτική μεθοδολογία.
3.- Προσαρμογή του περιεχομένου σε μορφή gamification (διαδικτυακά παιχνίδια με σκοπό τη μάθηση).
4.- Διαπίστευση ότι όλα τα αναπτυχθέντα περιεχόμενα είναι σύμφωνα προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Επαγγελματικών Προσόντων.
Στα τέλη Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί διακρατική συνάντηση στην Αθήνα, όπου θα γίνει παρουσίαση της
εκπαιδευτικής πλατφόρμας και των μαθησιακών παιχνιδιών για την πρόληψη των εργασιακών κινδύνων σε άτομα
με ΔΑΦ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εάν επιθυμείτε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε τα πνευματικά παράγωγα που περιγράφονται παραπάνω στο
ενημερωτικό δελτίο, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου:
http://stopasd.org/
Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook: https://www.facebook.com/Stopasd/
Twitter: https://twitter.com/Stop_ASD_Hazard

