
Obiectivul principal al proiectului «Job CoACh, susținerea elevilor cu 
tulburări ale spectrului autist pentru a deveni autonomi» este de a pro-
mova incluziunea socială a tinerilor cu tulburări din spectrul autist (ASD) 
începând cu educația școlară printr-o abordare holistică și instituirea me-
todologiilor inovatoare în toată Europa!

Misiunea 
consorțiului ACTIvE

Numărul proiectului: 2019 1 PT01 
KA201 061366. 

Aduceți educatorilor cele mai bune 
practici inovatoare ajutandu-i să isi 
imbunătățească abilitățile de a lu-
cra cu tinerii cu ASD.

Promovați incluziunea socială prin 
dezvoltarea talentelor.

Construiți o relație puternică și dura-
bilă între toți actorii relevanți, pentru 
a stimula integrarea tinerilor cu ASD 
in Europa și ajuta  să aibă acces pe 
piața muncii.

www.activeautism.eu

ACTIvE Job Coach

#ACTIvE_Autism

https://www.activeautism.eu/


Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conți-
nutului care reflectă doar opiniile autorilor și Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio 
utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

CURRICULUM ACTIvE

Scopul acestui prim rezultat 
este de a dezvolta un curricu-
lum complet cu toate com-
petențele și abilitățile cheie 
legate de un Job Coach care 
lucrează cu studenții ASD.

Acest curriculum este adresat 
educatorilor și psihologilor 
pentru a îmbunătăți un profil 
educațional în relație cu au-
tismul.MEDIUL ACTIV AL INVATĂRII 

SOCIALE

O platformă online va fi disponi-
bilă pentru a oferi cadrelor didac-
tice și educatorilor care se ocupă 
de studenții ASD oportunități de 
învățare inovatoare.

Mai multe module de instruire și 
un spațiu de colaborare vor fi, de 
asemenea, dezvoltate pe această 
platformă pentru a permite edu-
catorilor să își împărtășească ex-
periențele cu elevii lor.

Consorțiul a 
proiectat două 
rezultate pentru 
a atinge obiecti-
vul proiectului

Rămâneți în 
contact cu noi

@ACTIvEAutismJobCoach

active.jobcoach@gmail.com

www.activeautism.eu

www.rcci.bg

www.empregoapoiado.org

www.appdacoimbra.com

www.platon.edu.gr

www.enfor.it

www.dlearn.eu

www.isjiasi.ro
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