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În Europa, rata de angajare a adulților 

tineri cu tulburare din spectrul 

autismului (ASD) este mai mică de 10% 

și este un factor de risc grav pentru 

excluziunea socială. În plus, nu există o 

bază de date globală privind 

tulburările din spectrul autist care să 

ajute să vedem câți oameni sunt 

implicați și cum putem acționa deja de 

la vârsta școlară. 

 
 

După C1- sesiunea de pregătire a formatorilor, fiecare formatori a devenit 
job coach, fiind pregătiți pentru următoarea activitate de formare: 
Mobilitatea blended C2 a tinerilor cu TSA! 
Camera de Comerț și Industrie Ruse / РТИК a găzduit cinci zile incredibile, 
în perioada 23-27 mai 2022. Persoanele desemnate job coach au putut în 
sfârșit să cunoască tineri cu autism din toate țările partenere și să pună în 
practică abilitățile pe care le-au învățat. 
 
Cele 7 module pentru a obține abilitățile necesare pentru a deveni Job 
Coach se află pe Platforma de învățare socială și există, de asemenea, un 
tutorial video care explică cum să se face înregistrarea. 
 
Pe 6 iulie, partenerul APEA a găzduit ultima întâlnire a Proiectului la 
Lisabona, unde Consorțiul a analizat toate rezultatele obținute.  
 
Evenimente de multiplicare au realizat pe 9iunie ISJ Iași iar pe 7 iulie APEA, 
pentru a pune toate materialele produse la dispoziția celor implicați în 
procesele de incluziune și a profesioniștilor care lucrează cu persoanele cu 
tulburări din spectrul autismului. 

#ACTIvE_Autism 
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Știați că...? Ce se întâmplă acum? 

Proiect nr: 2019 1 PT01 KA201 061366 

https://www.activeautism.eu/sle/
https://www.youtube.com/watch?v=mK6SrI1kltQ
https://www.activeautism.eu/


 

Obiectivele consorțiului ACTIvE 

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia 
nu poate fi făcută responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în aceasta. 

 

Consorțiul a conceput două rezultate pentru a-și atinge scopul: 

CURRICULUM ACTIvE  
 
Toate obiectivele IO1 au fost atinse cu succes! 
 
Curriculumul ACTIvE se adresează educatorilor și 
psihologilor pentru a îmbunătăți un profil 
educațional în relația cu autismul. Include 
activități diferite, dar legate între ele: 
- A1: Cadru metodologic  
- A2: Curriculum Job Coach 
- A3: Validare Active 

MEDIU ACTIvE DE ÎNVĂȚARE 
SOCIALĂ 
O platformă online este disponibilă pentru a oferi 
profesorilor și educatorilor care se confruntă cu 
studenții cu TSA oportunități inovatoare de 
învățare. 
Mai multe module de formare și un spațiu de 
colaborare sunt, de asemenea, dezvoltate pe 
această platformă pentru a permite educatorilor 
să-și împărtășească experiențele cu studenții lor. 

Urmăriți activitatea noastră pe: 
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Proiectul ACTIvE-JOB COACH evaluează stadiul 
actual al tehnicii în ceea ce privește includerea 
tinerilor cu TSA în contexte de muncă și își 
propune să promoveze intens incluziunea 
socială începând cu educația școlară printr-o 
abordare holistică: obiectivul principal fiind 
integrarea socială. a tinerilor cu tulburări din 
spectrul autist și dezvoltarea de practici 
inovatoare pentru o incluziune în întreaga 
Europă. 

https://www.activeautism.eu/sle/
https://www.activeautism.eu/
https://www.facebook.com/ACTIvEAutismJobCoach/

