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Video pedagogic cu tema  
“Imbunatatirea accesului persoanelor cu dizabilitat i la formare profesionala” 

 

Materialul video a fost realizat de asociatia CRIPS in cadrul proiectului”EXCELNET - Infiintarea 
unei retele de centre de excelenta in furnizarea se rviciilor de reabilitare si integrare 
profesionala pentru persoane cu dizabilitati, ca gr up vulnerabil pe piata muncii ” (ID 64251), 
implementat in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane de Federatia 
ONPHR si partenerii sai. Asociatia CRIPS, partenerul 3 in acest proiect, a asigurat 
implementarea subactivitatii A3.4 “Dezvoltarea competentelor personalului din ag entii 
publice/private care furnizeaza servicii sociale si  de ocupare persoanelor cu dizabilitati; 
accesibilizarea procesului de invatare” , al carei rezultat final este un pachet de formare care 
include si DVDul “Imbunatatirea accesului persoanelor cu dizabilitati la formare profesionala”. 
 

Acest DVD contine 3 secvente: 
- “Furnizorul de formare ne raspunde ” - util in dezbaterea tipurilor de atitudini ale unui furnizor 

de formare atunci cand i se solicita organizarea unui curs pentru persoane cu dizabilitati. 
Atitudinea pozitiva presupune multa responsabilitate din partea furnizorului de formare, care este 
constient de necesitatea colaborarii cu profesionistii care cunosc bine persoanele cu dizabilitati ce 
urmeaza a fi instruite. Mesajul transmis este importanta colaborarii intre serviciul de 
ocupare/serviciul social care solicita cursul si furnizorul de formare, aceasta fiind tema unei 
dezbateri  de grup. 

 
- Eu cred ca NU...  - prezinta o serie de bariere la nivel personal/ dificultati pe care tinerii cu 

dizabilitati le au inainte de a incepe un curs. Materialul poate fi folosit atat in dezbateri cu 
beneficiarii serviciilor care urmeaza sa participa la cursuri, cat si in cursuri de formare profesionala, 
in sesiunile de inceput, cu scopul initierii unei bune comunicarii cu cursantii. Este foarte important 
ca opiniile persoanelor cu dizabilitati sa fie luate in considerare, iar secventa video ajuta la 
exprimarea propriilor temeri si implicit la atenuarea lor. 

 

- De vorba cu Stefan  - un model de reusita si opinii pozitive si incurajatoare. Secventa video 
poate fi folosita in cursuri, seminarii sau dezbateri - fie urmata de discutii, fie pur si simplu “fara 
comentarii” fiindca opiniile exprimate pot sa devina obiect al reflectiei personale si un elemet de 
schimbare in bine. 

 
Suntem la dispozitia profesionistilor si formatorilor care doresc sa le aplice, rugamintea noastra 
fiind ca asociatia CRIPS sa fie anuntata prin email ( crips@crips.ro )sau fax 021 225 04 la ce 
activitati sunt aplicate aceste instrumente pedagog ice, pentru o monitorizare corecta a 
diseminarii materialelor realizate in cadrul proiec tului mentionat . Opiniile dvs cu privire la 
materiale sunt binevenite, la aceleasi coordonate. 


