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CONFERINŢA FINALĂ SOS-NETWORK
Conferința de lansare a rețelei SOS a avut loc în
Madrid pe 27 martie 2014. În ultimii doi ani și
jumătate, echipa din spatele rețelei SOS s-a străduit
s-ă identifice studii de caz interesante și metode care
funcționează, și pentru a le face ușor accesibile
pentru profesioniștii din medii educaţionale diferite
și alte persoane interesate de acest subiect. Unele
dintre metodele testate în ultimele șase luni au avut
deja succes și rezultate bune pentru profesori și
formatorii implicați.
Toate aceste metode și bune practici au fost prezentate
în cadrul conferinței cu mai mult de 60 de participanți
din diferite sectoare de învățământ. Conferința a fost
deschisă pentru dezbateri și discuții cu privire la modul
în care instituțiile de învățământ profesional poate fi
incluzive și să contribuie la obiectivul ambițios de
reducere a numărului de tineri care părăsesc școala fără
finalizarea educației lor. Acest element este deosebit de
relevant și are nevoie de focalizare continuă și schimburi
de experiență.

Acest proiect a fost fondat cu suport de la Comisia
Europeană. Această publicaţiereflectă viziunea autorilor, iar
Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru folosirea
necorespunzătoare a informaţiei conţinute.
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De la excludere la incluziune cu - sprijinul UE. Interviu cu Bo Bernes , Academia Green ( DK ).
După spusele lui Bo Bernes, rețeaua SOS a creat o platformă unde se poate lucra individual cu
tinerii și lucrând în genul acesta, aptitudinile individului ajung în centrul atenției. "Proiectul SOS
propune un alt punct de vedere asupra educaţiei tânărului oferind în același timp instrumente
pentru a lucra cu ei într- un mod diferit, aceasta este ceea ce va face diferența". Rețeaua a
dezvoltat un portal "One -stop - shop" în care vor fi disponibile cunoștințele existente și cele noi.
Portalul este conceput pentru a fi interactiv, astfel încât oamenii interesaţi pot descărca metodele
rețelei și pot încărca, în același timp, propriile lor practici și experiențe. Proiectul rețelei SOS este în
stadiul final, unde se pune accentul pe creșterea gradului de conștientizare cu privire la metodele
dezvoltate și îi încurajează pe alții să contribuie cu noi cunoștințe. În acest moment rețeaua
lucrează la dezvoltarea de modele folositoare pe termen lung membrilor rețelei SOS.
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Furnizorii de educație și formare în cele mai multe părți ale Europei solicită metode dovedite și
abordări pentru incluziunea elevilor cu nevoi speciale în educație și formare profesională și pe
piața forței de muncă. Multe părți interesate diferite s-au ocupat cu această problemă la nivel
național și european, în contexte diferite și cu obiective diferite. Principala concluzie la toate
aceste inițiative este că nu va fi posibil să se găsească o soluție care acoperă toate aspectele și că o
abordare diversificată și flexibilă pare a fi cea mai relevantă. Conferința de lansare a fost primul
pas spre ambiția de a fi un centru european real pentru toată lumea care lucrează cu incluziunea
socială și elevii cu nevoi speciale.

INSTITUŢII NOMINALIZATE PENTRU PREMIUL SOS
SOS NETWORK a nominalizat 5 instituții din țările participante în cadrul
proiectului, pentru munca lor cu elevii cu nevoi speciale.
• Specialisterne ( DK )
• Fundatia MOTIVAȚIE ( RO )
• Istituto Tecnico Tecnologico Statale Silvano Fedi - Enrico Fermi (
IT )
• ONCE ( ES )
• Şcoala secundară cu clase
profesionale ( PL )

Alăturați-vă nouă!
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