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Proiectul A.W.A.R.D. Autistic World A Real Dimension

A.W.A.R.D. “Autistic World A Real Dimension” finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii 

Europene, își propune dezvoltarea unui sistem nou de formare profesională (VET – 

Vocational Education and Training) și sprijinirea găsirii unui loc de muncă pentru tineri cu 

spectrul autist; abordarea propusă presupune implicarea directă în proces a formatorilor, 

educatorilor, tutorilor și ai tinerilor cu tulburări de spectru autist (TSA).
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DESPRE NOI

Parteneriatul A.W.A.R.D. este  alcătuit din organizații cu interese comune și care împărtășesc know-how-ul lor 
specific pus în slujba sprijinirii angajării tinerilor cu spectru autist.

Întâlnire de proiect în Cagliari (Italia) 29 Octombrie 2018

Întâlnirea partenerilor de proiect, în timpul activităților de învățare, Chemnitz (Germania) 21-24 Mai 2019

Întâlnire de proiect în Timișoara (România) 28 Martie 2019
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Coordonator de proiect: Leonardo European Professional Foundation 
Center cu sediul în Cagliari, este o organizație de formare profesională acreditată 
de Regiunea Autonomă Sardinia cu o experiență de peste 25 de ani în formare, 
comunicare, e-learning, activități de orientare și angajare.  Proiectul beneficiază 
de expertiza adusă de organizația Leonardo prin competețe în zona planificării 
și a gestionării intervențiilor de formare profesională precum și expertiză în 
management finaciar și tehnic și proceduri de monitorizare.

Promoform are sediul în Cagliari și este o agenție VET și de Ocupare acreditată 
de Regiunea Sardinia. Promoform pune la dispoziția proiectului rețeaua proprie 
de companii ,bine consolidată și expertiză în plasament la locul de muncă, 
contribuind la creșterea oportunităților beneficiarilor proiectului. Agenția deține 
o expertiză special în comunicare, și această expertiză va fi valorificată pentru 
realizarea filmelor și pentru video-modelling. 

Studio L&P Association (Learning & Progress) este o asociație non-profit, 
care asigură punerea în practică a planului de evaluare și monitorizare pentru 
proiecte regionale și europene. Asociația va asigura evaluarea de impact la 
nivelul diferitelor grupuri țintă implicate pe lângă monitorizarea activităților.

A18onlus - Autism Association 18 years este asociația în care profesioniști 
lucrează împreună cu părinți pentru a sprijini adolescenții cu TSA în efortul lor de 
a dobândi autonomie în viața de adult. Asociația a deschis un centru specializat 
în municipalitatea Monastir (Cagliari), având acordul Serviciilor Naționale de 
Sănătate, un centru dedicat tinerilor cu TSA peste 17 ani. A18 contribuie la proiect 
prin expertiză aferentă metodologiilor ABA și TEACCH, fiind referentul științific 
pentru aceste metodologii testate.

Liceul tehnologic “Ioan Slavici” (LIS) (Timisoara) este o unitate școlară privată, 
preocupată de îmbunătățirea proceselor de învățare – predare, care oferă elevilor 
oprotunități de dezvoltare a deprinderilor necesare angajării, competența de 
învățare de-a lungul vieții deopotrivă prin formare și activități extracurriculare. LIS 
implică profesori și elevi în implementarea proiectului și încurajează utilizarea 
modelelor testate în unități școlare.

Solaris Foerderzentrum fuer Jugend und Umwelt gGmbH Sachsen 
(Solaris FZU) este o organizație non-profit privată care oferă și promovează 
asistența socială, măsuri de bunăstare pentru tineri și o gamă largă de activități 
educaționale dintre care amintim orientarea vocațională și educațională, educație 
ocupațională și extracurriculară precum și ateliere pentru formatori și elevi. 
Solaris FZU vine cu expertiza în design de jocuri pentru facilitarea învățării 
tinerilor cu TSA, implicând în mod direct educatori, tineri și agenții VET. 

Associazione Studio L&P
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PROIECTUL

A.W.A.R.D. “Autistic World A Real Dimension”, finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, își 
propune dezvoltarea unui sistem nou de formare profesională (VET – Vocational Education and Training) și 
sprijinirea găsirii unui loc de muncă pentru tineri cu spectrul autist; abordarea propusă presupune implicarea 
directă în proces a formatorilor, educatorilor, tutorilor și ai tinerilor cu tulburări de spectru autist. 

PROVOCARE

Conform estimărilor populația cu autism reprezintă 1% din populația europeană, din care 90% sunt neocupați. 
De regulă persoanele cu autism, chiar și cei care dețin deprinderi valoroase, nu au acces la oportunități de 
formare și tranziție la locul de muncă. Recomandările publicate de către Autism Europe (2016) precizează că 
mulți dintre persoanele cu autism ar putea fi incluse pe piața muncii dacă ar beneficia de formare profesională 
adecvată nevoilor acestora și dacă mediul de afaceri ar fi mai sensibil la potențialul persoanelor cu TSA. Munca 
este un drept constituțional care trebuie să fie garantată pentru fiecare cetățean.



6

Scopul proiectului AWARD este să studieze 
și să experimenteze măsuri de formare și de 
ocupare, ținând cont de dificultățile de învățare ale 
persoanelor cu autism, mai ales după părăsirea 
școlii când au nevoie de alte forme de sprijin pentru 
incluziune socială. Proiectul identifică și dezvoltă 
modele valoroase funcționale în tări europene, 
printr-o abordare bazată pe comparații, sinteze și 
analize realizate în contexte care depășesc logica și 
sfera practicilor naționale.  
Abordarea inovativă include tehnicile de formare, de 
tranziție la locul de muncă a tinerilor cu TSA, inclusiv 
formarea educatorilor și a tutorilor. 

A.W.A.R.D.’ ABORDARE INOVATIVĂ 
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A.W.A.R.D. oferă un program de formare în cascadă 
cu scopul de a defini un sistem de bune practici 
pentru persoane cu autism; schema include câte 
3 educatori / profesori / psihologi de la fiecare 
partener, care participă la o activitate de formare 
organizată în Germania – Chemnitz; Acest program 
este urmat de o formare la nivel local pentru cel puțin 
10 persoane /partener, 30 la nivel de proiect;  În 
cea de a treia etapă vor fi implicați câte 15 tineri cu 
autism cu 15 tutori din companii, însemnând un total 
de 45 de tineri și 45 de tutori la nivel de proiect în 
activități de simulare de anteprenoriat și internship; 
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care vor fi realizate pe parcursul proiectului: 

• IO1 - ASD TEACHERS-TUTORS TRAINING 
SCHEME / Schemă de formare TSA pentru 
tutori și educatori,  este un ghid metodologic 
pentru educatori/formatori în sprijinul angajării 
persoanelor cu TSA, în format tipărit și ca 
resursă deschisă. 

• IO2 - JOB TRAINING FRAMEWORK FOR 
ASD PEOPLE/ Cadru de formare pentru 
ocupare destinat persoanelor cu TSA, un ghid 
cuprinzând modele de angajare a persoanelor 
cu autism ;

• IO3 - AWARD THE MOVIE: / Filmul AWARD, 
este o colecție de video cu funcție dublă, 
formativă și informativă, care conține un film 
scurt și colecția de video-modelling și self-
video-modelling;

• IO4 – GAME / JOCUL care va facilita procesul 
de învățare a persoanelor cu autism; titlul va fi 
definit pe parcurusul dezvoltării jocului de către 
parteneriatul de proiect;

• Vademecum cu referințe standard pentru 
fiecare țară parteneră implicată în proiect;

• Monitorizarea fiecărei etape de implementare 
a proiectului va permite identificarea punctelor 
tari sau a celor slabe aferente întregii structuri 
în vederea asigurării unei bune multiplicări. 
Monitorizarea este totodată și instrumentul prin 
care se validează anumite faze strategice si 
specifice ale proiectului.

Fiecare produs intelectual realizat în cadrul 
proiectului AWARD va fi accesibil direct pe pagina 
proiectului.

PRODUSE INTELECTUALE 
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IMPACTUL PROIECTULUI  A.W.A.R.D.

Impact la nivelul tinerilor autiști:
• creșterea numărului de persoane autiste cu deprinderi dobîndite aferente unor activități 

practice
• creșterea numărului de persoane autiste cu nivelul de autonomie crescut pentru 

ocupare
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IMPACTUL PROIECTULUI  A.W.A.R.D.

Impact la nivelul formatorilor:

• Deprinderi dobândite pentru a sprijini angajarea persoanelor autiste 
• Capacitatea crescută de a coopera cu companii 
• Deprinderi de a utiliza instrumete TIC
• Creșterea numărului de formatori cu disponibilitatea de cooperare interculturală
• Deschiderea mai mare a formatorilor pentru inițiative și schimb de experiență cu parteneri internaționali
• Creșterea numărului de formatori cu deprinderi specifice aferente ocupării persoanelor cu TSA 

Impact la nivelul tutorilor implicați din companii:
• Deprinderi dobândite pentru tranziția tinerilor pe piața muncii 
• Deprinderi de comunicare și relaționare îmbunătățite 
• Îmbunățățirea capacității de relaționare cu lumea educației
• Deschiderea mai mare a tutorilor pentru inițiative cu parteneri internaționali 

Impact la nivelul societății:
• Conștientizare crescută în ceea ce privește lumea autismului
• Conștientizarea oportunităților de angajare pentru persoane cu TSA
• Construirea de rețele de incluziune între familii, sectorul VET, instituții și companii 
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COMUNICARE 

Proiectul include acțiuni de comunicare și de conștientizare dedicate operatorilor VET, companiilor, familiilor și 
asociațiilor pentru a promova incluziunea socială și ocupațională a persoanelor cu TSA. 
www.cpeleonardo.it/progetto-a-w-a-r-d/

Ne puteți urmări pe pagina www.cpeleonardo.it/progetto-a-w-a-r-d/

Vă puteți aboba la serviciile de informare prin newsletter!

We are Social! 
Follow us on our social networks

Info award@cpeleonardo.it




