ALDO-CET DISEMINEAZĂ MATERIALELE DE FORMARE PENTRU PERSOANE CU SINDROM
DOWN DEZVOLTATE ÎN CADRUL PROIECTULUI VIRTUAL DS
Promovând potențialul de angajare al persoanelor cu sindrom Down
pe piața muncii ALDO-CET a organizat și a participat la o serie de
evenimente de diseminare a pachetului de formare VIRTUAL DS.
Având ca obiectiv conștientizarea unui număr cât mai mare de părinți
și specialiști din diverse sectoare sociale și economice, asupra
potențialului de angajare pe piața muncii a persoanelor cu sindrom Down, ALDO-CET a organizat
evenimente de multiplicare a proiectului VIRTUAL DS la nivel local,
național și european.
În data de 07 iunie 2019, la sediul ALDO-CET din Băilești, Dolj, un grup format
din 12 cadre didactice, reprezentând instituțiile de învățământ din municipiu,
a analizat ghidurile didactice, culegerile de exerciții și scenariilor de realitate
virtuală, din perspectiva transferabilității lor în activitățile practice de învățare
a celor 5 meserii propuse în cadrul proiectului VIRTUAL DS.
În data de 15 iunie 2019, la Bușteni, Prahova, 90 de părinți și tineri cu sindrom Down, reprezentând 10 ong-uri
din Argeș, București, Constanța, Dolj,
Hunedoara, Teleorman și Vrancea au
analizat
experiențele
practice
ale
utilizatorilor
din
cadrul ALDO-CET,
desfășurate în hotelul și restaurantul
Ramada Plaza Craiova, și la cantina școlară
a Liceului Tehnologic Ștefan Anghel din
Băilești. S-au prezentat culegerile de
exerciții, s-au efectuat jocuri de rol pentru dezvoltarea abilităților transversale și s-au vizionat materialele video
și scenariile de realitate virtuală produse pentru agentul de curățenie în regim hotelier și ajutorul de ospătar.
Toți tinerii cu sindrom Down prezenți au primit câte un rucsac inscripționat cu elementele de identitate vizuală
a proiectului.
În data de 13 iulie 2019, în cadrul
Conferinței părinților, desfășurată la
Mamaia, Constanța, peste 230 de
părinți din județele Iași, Vaslui,
Botoșani și Republica Moldova s-au
familiarizat cu rezultatele obținute în
cadrul proiectului VIRTUAL DS.

În data de 25 iulie 2019, s-a desfășurat conferința europeană de multiplicare “PERSPECTIVE NOI PENTRU
ANGAJAREA PERSOANELOR CU SINDROM DOWN PE PIAȚA MUNCII”,
organizată de ALDO-CET la sediul Universității din Craiova. 37 de persoane,
reprezentanți ai serviciilor sociale, agențiilor de ocupare a forței de muncă,
inspecției sociale, sănătății publice,
mediului educațional, sectorului de
afaceri, ong-uri, părinți și autoreprezentanți cu sindrom Down au
dezbătut problematica angajării
persoanelor cu sindrom Down pe
piața liberă a muncii versus modelul european de angajare sprijinită și
pregătirea cu ajutorul realității virtuale.
Mulțumim utilizatorilor și colaboratorilor pentru implicare și devotament!
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