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Пример за насърчаване на участието: Обучение без граници
Испания
Преглед на казуса
Институциите за висше образование (HEI) в Испания предоставят трето ниво на
образование (след средно образование). Фондациите Repsol и ONCE в сътрудничество с
Испанския комитет на представителите на хората с увреждания (CERMI) разработват
проект за образователна информираност, наречен Обучение без граници (Formación sin
Límites).
Обучение

без

граници

е

създаден

като

програма

за

образователна

информираност, насочена към учениците със и без увреждания, както и към бащи,
майки и възпитатели. Основната цел е в близко бъдеще да се засили активното
присъствие на хора с увреждания в образователната система и особено в
университетите, като им се предостави възможност да се включат в пазара на труда в
качествена позиция.

Специфичните цели на програмата са:

•

Да работи с образователната общност, за да се повиши информираността на обществото
за значението на правото на хората с увреждания за равноправен достъп до висше
образование в интерес на развитието на обществото.

•

Да окуражава всички студенти, със или без увреждания, да участват в провеждането на
съвместни дейности с цел да се постави в центъра на вниманието редовното присъствие
на хора с увреждания в учебните стаи и обществото като цяло.
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•

Да предоставя на преподавателите необходимите ресурси за въпроси, свързани с
приобщаващото

образование

като

средство

за

подпомагане

на

по-висока

професионална подготовка на студентите с увреждания.
•

Да насърчава многообразието и недискриминацията на хората с увреждания, като по
този начин допринася за преодоляване на предразсъдъци, отношение и стереотипи,
които все още са свързани с тази група.

•

Да насърчава положителното въздействие на достъпа до университетско
образование върху хората с увреждания, повишавайки на очакванията от тях и
подпомагайки ги да преодолеят пречките и страховете, които трябва да бъдат
отстранени.
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