
De doelstellingen van het Project

Aanpak:

Ø De ontwikkeling ondersteunen van basisvaardigheden, in taalvaardigheid in 't 
      bijzonder, van mensen met lichte geestelijke beperking of met een veelvoud 
      van handicaps.
Ø Het samenbrengen op Europees niveau van mensen met een beperking, trai-
      ners, coaches en organisaties van of voor gehandicapten door de ontwikkeling
      en het gebruik van een interculturele Europese gemeenschap.

·  Bericht geven aan het begin van het project van de doelstellingen en voor-
    genomen activiteiten in de nationale agentschappen van de Europese Unie 
    en in organisaties van of voor (geestelijk) gehandicapten.

·  Het organiseren van culturele gebeurtenissen in de landen van de partners.

·  Het organiseren van lessen in de context van culturele gebeurtenissen, pre-
    sentatie van het Moodle platform.

·  Het opbouwen van Europese interculturele gemeenschap met deelname 
    van volwassenen met of zonder beperkingen uit de landen van de partners.

·  De ontwikkeling van een ondersteunend IT platform voor deze gemeenschap
    en de communicatie onderling door het gebruik van Moodle.

·  Het organiseren van plenaire bijeenkomsten in de landen van alle partners.

·  Het ontwikkelen van multimedia lesmateriaal gebaseerd op de serie activitei-
    ten die georganiseerd zijn in de culturele gebeurtenissen.

·  Het interactief verspreiden en valoriseren van lesmateriaal en resultaten in de 
    Nationale Agentschappen van de Europese Unie en in de netwerken van de
    partners door middel van web sites, het Moodle platform, discussies, workshops
    en conferenties. 

·  Uitbreiding van de interculturele gemeenschap naar ander Europese landen 
    en daarbuiten.

Samenvatting

voor mensen met een handicap worden overwogen.

Uit de ervaringen die de partners hebben, is gebleken dat culturele gebeurtenis-
sen (cultural events) een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ba-
sisvaardigheden van mensen met lichte geestelijke beperking of met een veel- 

De voornaamste doelgroep van dit Grundtvig Lerend Partnerschap zijn dan ook
volwassenen van 18 jaar en ouder met een lichte geestelijke beperking of met 
een veelvoud van handicaps. Er zullen culturele gebeurtenissen worden georga-
niseerd in de landen van enkele partners, waarbij zowel mensen met als zonder 
beperkingen zullen bijdragen tot het welslagen ervan. Ook zal worden gepro-
beerd gehandicapte mensen een culturele gebeurtenis in een ander land te 
laten bijwonen. Elke culturele gebeurtenis zal een gedeelte kennen dat in het 

gedurende de looptijd van het project en daarna.

 voud van handicaps.

Dit op onderzoeksresultaten gebaseerd project heeft de ontwikkeling tot doel 
van lessen in het bestek van informeel leren en in de context van culturele ge-
beurtenissen (cultural events) die volwassenen met matig verstandelijke en/of 
andere handicaps kunnen helpen basisvaardigheden te leren en in het bijzon-
der die met betrekking tot communicatie. Deze vaardigheden zouden deze 
gehandicapten kunnen helpen zelfstandiger hun leven te leiden, hun alfabeti-
sering of rekenvaardigheid te verbeteren, het succes op het vinden van werk
te bevorderen of toegang te verkrijgen tot verder onderwijs. Het is het voornem-
en om in ditproject een Europees interculturele (virtuele) gemeenschapte creë-
ren als de culturele gebeurtenissen plaatsvinden en deze gemeenschap te 
ondersteunen door het gebruik van een platform gebaseerd op Moodle, het 
Open Source Virtual Learning programma. Daarbij zullen speciale faciliteiten 

Die (virtuele) interculturele gemeenschap zal ertoe bijdragen dat mensen met 
beperkingen integreren in de maatschappij door een verbeterde communica-
tieomgeving endoor de verbetering van hun scholing.  De project partners zul-
len de virtuele gemeenschap (virtual community) ook gebruiken voor hun eigen
communicatie onderling en om gemeenschappelijke leerbronnen te ontwikkelen  

Engels zal worden gehouden naast de lessen in de moedertaal.

Ø De ontwikkeling van multimedia materiaal die is afgepast op de specifieke 
      handicaps en die voor de ontwikkeling van taalvaardigheden kan worden 
      gebruikt in verschillende Europese landen en in andere (al dan niet virtuele)
      omgevingen.
Ø De culturele bijzonderheden leren kennen van de landen van de partners 
      en te leren van hun ervaringen.

v 2010 Germany, Hungary 
v 2011 Turkey, Romania 
v 2012 Bulgaria, The Netherlands

Project bijeenkomsten en culturele gebeurtenissen:


