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Furnizorii de formare profesională din întreaga Europă întâmpină aceeaşi problemă: studenţii 
părasesc sistemul de invatamant fără să finalizeze cel puţin studiile obligatorii. Majoritatea 
persoanelor care părăsesc timpuriu acest sistem se confruntă cu probleme sociale, mentale sau 
dificultăţi de învăţare şi mulţi dintre ei sfârşesc prin a nu fi incluşi  în sistemul educaţional, 
riscând efectiv să ajungă în pragul excluderii sociale.  

În etapele anterioare proiectului, partenerii au adunat cazuri interesante  
prin intermediul unor anchete completate de către profesori, manageri din 
învăţământ, autorităţile care se oupa de tineri, centrul pentru locuri de 
muncă/ servicii de ocuparea forţei de muncă, şi a întreprinderilor care se 
ocupă de responsabilitatea socială.  

 

Reuniunile cu grupuri local de referinţă (RGL) 

Până în prezent au fost organizate în 7 ţări partenere reunini cu grupuri de 
referinţă şi în continuare se urmăreşte organizarea acestor evenimente în 
încă alte 3 ţări participante la proiect. În cadrul acestor întâlniri partenerii 
au avut şansa să facă cunoscută reţeaua SOS, a activităţilor derulate până 
în prezent, dar şi să afle părerile diverşilor stakeholders, precum profesori, 
directori, autorităţi locale, angajaţi din diverse insituţii.  

În România au fost organizate până în prezent 2 reuniuni cu grupuri locale 
de referinţă, una în luna Octombrie 2012 la Bucureşti şi cea de-a doua în 
luna Noiembrie 2013, tot la Bucureşti, în cadrul cărora au fost discutate 
teme precum: 

 Prezentarea Proiectului SOS şi a activităţilor derulate până în 
acel moment; 

 Atelier de lucru - „Cum să reducem barierele cu care grupul ţintă 
se confruntă?” 

 Atelier de lucru - „Motive PRO şi CONTRA pentru care ar trebui să implicăm grupul 
ţintă în activităţi de formare profesională?” 

 Prezentarea paginii web a proiectului www.sosnetwork.eu 

Pentru informaţii suplimentare privind cele două evenimente desfăşurate la Bucureşti vă rugăm sa ne 
contactati. 

Seminarul SOS  
Bruxelles,             
24 Aprilie 2013: 
 
Pe data de 24 aprilie 
2013 va avea loc un 
seminar de jumătate 
de zi la Bruxelles, 
seminar ce va urmări 
prezentare de 
proiecte finanțate 
prin programul 
Leonardo da Vinci, 
proiecte care au 
creat cele mai bune 
practici și 
metodologii privind  
problemele tinerilor 
care abandonează 
sistemul  
educational. 
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Întâlnirile partenerilor SOS 

Ultima întâlnire a partenerilor  a avut loc în Aarhus, Danemarca, la sfârşitul lunii      
Octombrie 2012. Consorţiul a discutat şi a validat catalogul celor mai interesante 50 de 
practici, inclusiv 15 cazuri de bune practici, cu 
privire la incluziunea în cadrul formării 
profesionale a grupului ţintă. Catalogul cu cele 50 
de studii s-a format ca urmare a studierii şi 
analizării a 200 de chestionare completate de 
parteneri.   

Cazurile vor fi prezentate, se va pune accent pe 
identificarea de metode, instrumente și abordări 
clare care urmează să fie transferate și adaptate la 
mediile de învățare în alte țări. Catalogul va fi 
disponibil in limba engleza si apoi tradus în 
limbile partenerilor.  

Site-ul SOS a fost lansat în timpul întâlnirii tematice, dar mai multe au fost discutate in timpul 
vizitei liderilor de activităţi. Principalele caracteristici ale site-ului sunt gata şi toate 
persoanele interesate de subiect sunt invitate să il viziteze. http://www.sosnetwork.eu/  

 

Urmareste-ne pe:     http://www.sosnetwork.eu/  

       

 

Sugestiile participanţilor la RGL: 

- O nevoie de metode clar definite și practici conceptualizate, 
- Profesorii beneficiază de metode care pot fi utilizate în practica de zi cu zi, 
- Este nevoie de o abordare mai conștientă, 
- Cum sa reducem barierele din educatie, 
- Cum sa implicam grupul-tinta in procesul de invatare pe tot parcursul vietii, 
- Este nevoie de o mai bună coordonare între rezultatele instituțiilor de învățământ și nevoile 

pieței forței de muncă. 

https://www.facebook.com/pages/SOS-
Network/292235224168404?fref=ts 
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