Партньори

ПОЗНАНИЕ
&
ВКЛЮЧВАНЕ

Den achtkanter vzw, Kortrijk (B)
coordinator

www.achtkanter.be
johan.warnez@achtkanter.be

Studieförbundet
(SE)

Vuxenskolan Väst

www.sv.se
mia.ekegren@sv.se

(C&I)

Universidade de Evora (PT)
www.uevora.pt
aac@uevora.pt

Asociacion Vale, Durcal (SP)
www.asvale.es
comunicacion@asvale.es

Instut Valencià d’Atenció Social –
Sanitària IVASS, Valencia (SP)
www.ivass.gva.es
sorzano_marcas@gva.es

Tampere University
Sciences, Tampere (FI)

of

Applied

www.tamk.fi
teemu.jokinen@tamk.fi

НАРХУ, Пловдив (BG)
www.narhu.org
info@narhu.org

Irecoop Veneto, Padova (IT)
www.irecoop.veneto.it
f.barison@irecoop.veneto.it

ENSA European Network of Social
Authorities

Първи C&I - бюлетин
Съставител:
elena.curtopassi@regione.veneto.it

www.ensa-network.eu
elena.curtopassi@regione.veneto.it

20172017-1-BE02BE02-KA202KA202-034722

Събития

Представяне на проекта
Проект "Cognition & Inclusion" се занимава с
трансверсалните умения и уменията за адаптивност,
така необходими за пълноправното участие на
индивида в съвременното общество. Възрастните с
увреждания обикновено не усвояват тези умения, тъй
като те не са част от учебната програма и обучението,
предвидени за тях. По принцип обучението на тази
целева група се фокусира върху усвояването на
практически умения, а не върху уменията за решаване
на проблеми, например. Програмите за обучение по
трансверсални умения не са известни или не се
прилагат успешно, тъй като ангажираните обучители и
социални работници не са напълно убедени, че
възрастните с умствени увреждания са способни да
усвоят тези умения.
"C&I" иска да отрази успешно прилаганите когнитивни
модели, да популяризира тези подходи и да допринесе
за оптимизиране на условията за успешно обучение на
професионалистите и организациите, заети с
обучението на възрастни.
Целта на проекта е да повиши качеството на живот,
включването и възможностите за заетост на целевата
група.
Интелектуални продукти
Обзор на когнитивните подходи и методологии,
прилагани за подобряване на 5 ключови
трансверсални умения на представителите на целева
група на проекта: решаване на проблеми,
саморегулиране, самоуправление, гъвкавост и
творческо мислене.
Инструмент за оценка на нагласите на специалистите
по отношение на интелигентността и познанието,
включването, качеството на живот и заетостта на
целевата група.
Инструмент за оценка на нагласите на организациите
да насърчават когнитивната насоченост на техните
професионалисти, отразени в техните политика и
стратегии.
Инструмент за оценка на нагласите на обучаемия и
оценка до каква степен когнитивните методологии
"повишават" тези нагласи.

Международни партньорски срещи
∴
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∴
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∴

Ноември 2017 IVASS - ВАЛЕНСИЯ (Испания)
Първа среща по проекта
Март 2018 NARHU - ПЛОВДИВ (Bulgaria)
Юни 2018 SV - Studieförbundet Vuxenskolan
VAST, КАРЛСКРУНА (Швеция)
Октомври 2018 TAMK - ТАМПЕРЕ
(Финаландия)
Април 2019 UNIVERSITY EVORA (Portugal)

∴

Септември 2019 IRECOOP - ПАДУА (Италия)

∴
∴

Март 2020 ASVALE - ДУРКАЛ (Испания)
Август 2020 DEN ACHTKANTER - КОРТРЕЙК
(Белгия)

Събития за мултиплициране на резултатите от проекта
Няколко конференции за представяне на
интелектуалните резултати в Белгия, Швеция,
Финландия, Испания, Португалия, Италия и България
през април-юни 2020 г.

Национална експертна група
Българска експертна група
Българската експертна група включва представители
на:
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Национален център за психично здрави—Русе
Център за социална рехабилитация и
интеграция - Пловдив
Фондация “NET”
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Дневен център за хора с увреждания “Св.
Георги” - Пловдив

НАРХУ,
България)
НАРХУ Пловдив (България
България
Партньор по проекта
НАРХУ е неправителствена, нестопанска организация,
регистрирана в обществена полза, обединяваща
практици в областта на психологията, социалната
работа и педагогиката като: социални работници,
психолози, педагози, специални педагози,
преподаватели и изследователи от академичната
общност, както и хора с увреждания, работещи с хора
с увреждания.
Основната цел на организацията е да изгради мрежа,
чрез която членовете на НАРХУ да разширяват своя
професионален опит и квалификация и така да
допинесят за подобряване благосъстоянието и
здравето на хората с увреждания.

