MASPA - Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate
și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma
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Comunicat de presă

Profesori de la școli de masă și școli speciale, instruiți în tehnici de lucru cu copiii cu autism
Săptămâna aceasta, la București, se află în desfășurare cea de-a treia sesiune de instruire a cadrelor didactice din
școli de masă și școli speciale, în lucrul, la clasă, cu copiii cu autism. Cursul este organizat de Fundația Romanian
Angel Appeal și Iceland Autistic Society – Einverfusamtokin din Islanda, în cadrul proiectului “MASPA – Măsuri
pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate și pe piața muncii pentru
persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma”.
Instruirea vizează dezvoltarea abilităților cadrelor didactice în vederea integrării copiilor cu autism în mediul școlar și
scăderii gradului de discriminare a copiilor cu autism de etnie roma. Formarea este gratuită și oferită de doi traineri
islandezi, cu o experiență de peste 20 de ani în sistemul de educație incluziv, în pregătirea și livrarea training-urilor
pentru cadrele didactice.
Sesiunea de instruire de la București (28 – 30 octombrie) este a treia de acest fel, desfășurată în cadrul proiectului.
Alte două sesiuni similare s-au desfășurat luna aceasta în județele Arad (19 – 21 octombrie) și Galați (23 – 25
octombrie), la cursuri participând, în total, 150 de profesori din capitală și din cele două județe.
Tematica de instruire cuprinde informații generale despre autism (ce este autismul, felul în care persoanele cu
autism percep lumea și stimulii din jur), informații despre principiile TEACCH – adaptarea mediului la nevoile
copilului, modelul de predare structurată, comunicare și dezvoltarea abilităților sociale, autism și învățământul de
masă, planul individualizat de educare, cum se organizează o sala de clasă, rezolvarea problemelor, evaluare.
“Selecția participanților a fost făcută în baza CV-urilor și a motivației personale de a participa la instruirea specifică.
Am fost plăcut surprinși să constatăm că cererea, din partea profesorilor, a fost mare, fapt ce ne bucură nespus și ne
asigură că demersurile noastre de instruire își vor găsi repede aplicabilitatea în activitatea de zi cu zi, la clasă, a
participanților.” – Camelia Olaru Raita, Fundația Romanian Angel Appeal, Coordonator proiect.
Proiectului “MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării și incluziunii sociale în mediul școlar, comunitate
și pe piața muncii pentru persoanele cu autism, cu focus pe comunitățile de roma” este desfășurat de Fundația
Romanian Angel Appeal, Iceland Autistic Society – Einverfusamtokin din Islanda, Direcția Generală de Asistență
Socială a Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.
Proiectul a fost demarat la 8 aprilie 2015, are o durată de desfășurare de 13 luni și este derulat cu sprijinul financiar
al Programului RO10-CORAI, finanţat din Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare
Socială. Valoarea totală, eligibilă, a proiectului, este de 1.270.745 lei, din care 1.143.221 lei finanțare nerambursabilă
și 127.524 lei co-finanțare.
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