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Yes, I can! Vaardigheden in het gebruik van ICT en ICT-gebaseerde ondersteunende
hulpmiddelen voor iedereen - Finaal SYMPOSIUM van de ViPi & ATLEC projecten
Datum: 4 december 2013
Plaats: VLEVA (Vlaams-Europees verbindingsagentschap vzw), Kortenberglaan 71, 1000
Brussel, België
Participanten: 100-120
Duur: 9:00 - 18:00
Agenda: http://www.vipi-project.eu/2013/09/vipi-symposium-agenda/
Voertaal: Engels
Doelpubliek: Mensen met een handicap, docenten, opleiders, begeleiders, verzorgers,
beleidsmakers, academici, ICT en AT deskundigen en hun organisaties, bedrijven aktief
in de sociale economie.
Wij nodigen u graag uit naar het "Yes, I can! ICT and ICT-AT
skills development for all" finaal symposium van de ViPi en
ATLEC projecten op 4 december 2013 in Brussel. Deze twee
complementaire Europese Levenslang Leren projecten (ViPi
- Virtueel Portaal voor Interactie en ICT Training voor
mensen met een handicap - richt zich op de ontwikkeling
van ICT vaardigheden voor (jong) volwassenen met een
handicap; ATLEC - Ondersteunende Technologie Leren via
Eenvormig Curriculum – richt zich op vaardigheden en
competenties met betrekking tot ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen)
zullen hun resultaten voorstellen binnen een breder kader van leren, werkgelegenheid
en zelfstandig wonen voor mensen met een handicap.
Het Symposium heeft twee doelstellingen: bewustmaking van "gatekeepers" en
beleidsmakers betreffende de noodzaak van opleidingen met betrekking tot ICT en ICT
gebaseerd AT (ondersteunende technologieën) voor personen met een handicap aan
de ene kant, en aan de andere kant het ter beschikking stellen van concrete curricula,
training materiaal (inclusief PC gebaseerde educatieve games, alsook games voor
gebruik op smartphones), pedagogische methodes en instrumenten die werden
geproduceerd door de projecten, en die kunnen bijdragen tot gelijke kansen en de
deelname van mensen met een handicap in de arbeidsmarkt.
Het symposium presenteert daarom academische en “ervaring gebaseerde” bijdragen,
terwijl interactiviteit, dialoog en informatie-uitwisseling wordt gezocht met de
deelnemers aan de verschillende sessies.

-

Noodzaak voor opleiding in het gebruik van ICT AT: Visie van de
gebruikers
o De behoefte aan een gekwalificeerde opleiding in het gebruik van ICT /
AT voor gehandicapten
Getuigenissen van deelnemers and de verschillende piloot projecten
Training over ICT en ICT AT in de dienstverlening en de arbeidsmarkt
o De behoefte aan training in het gebruik van ICT / AT en ervaringen in
het beroepsonderwijs
o Noodzaak voor opleiding in het gebruik van ICT / AT en ervaringen op de
arbeidsmarkt
o Noodzaak voor opleiding in het gebruik van ICT AT en ervaringen in de
zorg

Andere relevante projecten en initiatieven worden tevens uitgenodigd om bij te
dragen met een poster, folders en demonstratie materiaal.
De participatie van mensen met een handicap wordt vergemakkelijkt door een
toegankelijke locatie en door toegankelijke presentaties die ter beschikking zullen
staan in een elektronische versie voor iedereen die geïnteresseerd is. Er zal ook
vertaling naar en van Vlaamse gebarentaal worden aangeboden, terwijl ook een
ringleiding wordt voorzien.
Raadpleeg http://www.vipi-project.eu & http://www.atlec-project.eu voor verdere
informatie betreffende de projecten, alsook voor updates van het symposium
programma.
Registratie is mogelijk via http://tinyurl.com/ViPi-ATLEC. Merk op dat deelname gratis
is, maar enkel vast staat na ontvangst van een formele e-mail bevestiging van de
organisatoren.

We hopen u er te kunnen verwelkomen!
ViPi en ATLEC project team
http://www.vipi-project.eu
http://twitter.com/ViPi_project
http://www.facebook.com/vipiproject

http://atlec-project.eu/
http://twitter.com/ATLEC_project/
http://www.facebook.com/ATLECproject

Met steun van:
Volgende onderwerpen zullen tijdens dit symposium worden behandeld:
Recht op een opleiding in het gebruik van ICT / AT voor gehandicapten
Opleiding in internationale en Europese context (VN-Verdrag - Europees Beleid)
Opleiding in Vlaamse context

Deze projecten werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

