Comunicat de presă
Curs formare – Clasa de diversitate
Curs de formare profesională pentru extinderea practicilor incluzive în școlile
de masă
Timișoara, 18.11.2014

Fundația de Abilitare "Speranta", în parteneriat cu Institutul de Politici Publice a derulat în
cadrul Proiectului “Educaţia incluzivă - un drept al copilului cu dizabilităţi” în perioada 715 noiembrie 2014, două sesiuni de formare profesională pentru cadre didactice din învățământul
de masă.
Scopul acestui proiect, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în
România, este să evalueze stadiul actual al includerii copiilor cu dizabilităţi ȋn sistemul de
ȋnvăţământ, să identifice barierele privind punerea ȋn practică a Articolului 24 - Educația - din
Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, să ofere modele de bune practici
de tip incluziv prin Clasa de diversitate și să producă schimbări de percepţie și atitudini referitor
la copiii cu dizabilităţi prin valorificarea expertizei Fundaţiei de Abilitare “Speranţa” și a
Institutului pentru Politici Publice.
Prima sesiune de formare a avut loc la Cluj-Napoca în perioada 7-8 noiembrie 2014, unde un
număr de 29 cadre didactice din județele Cluj, Maramureș, Arad, Mureș, Alba și Bistrița Năsăud
s-au pregătit atât pentru a aplica în școlile unde profesează principiile educației incluzive cât și
pentru a lua cele mai potrivite măsuri pentru fiecare copil cu dizabilități sau cerințe educaționale
speciale în parte pentru facilitarea dezvoltării maximului potențial.
Aceași dorință de orientare spre nevoile reale ale copiilor cu dizabilități a fost subliniată și la
cea de-a doua sesiune de formare desfășurată la Sinaia în perioada 14-15 noiembrie 2014, unde,
28 de cadre didactice din județele Prahova, Brasov, Buzău, Ialomița, Dâmbovița, Covasna și
Argeș au deprins metode și abordări specifice menite să contribuie la extinderea practicilor
incluzive în școală.
Cursul are drept scop generarea unui impact substanţial pe termen lung prin diminuarea
obstacolelor care împiedică accesul la actul de învățare și dezvoltarea de competențe pentru ca
școlile participante să fie capabile să răspundă nevoilor tuturor elevilor.
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org
www.fondong.fdsc.ro
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