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Exemplu de promovare a participării: Formación sin Límites (Training 

without Borders) 

Spania 

 

 

Prezentare generală a studiului de caz 

 

În Spania, instituțiile de învățământ superior (HEIs) furnizează educație de nivel trei (școală 

post-secundară). Fundația Repsol și Fundația ONCE dezvoltă un proiect educational de 

conștientizare numit Formación sin Límites (Training without Borders – Instruire  fără 

frontiere) în colaborare cu Comitetul Spaniol al Reprezentanților Oamenilor cu Dizabilități 

(CERMI). 

 

Programul Instruire fără frontiere a fost creat ca un program educational de conștientizare 

destinat studenților cu și fără dizabilități, precum și parintilor și educatorilor, al cărui scop 

principal este de a spori prezența activă a persoanelor cu dizabilități în sistemul educațional și 

în special în universități în viitor, cu scopul de a le oferi posibilitatea de a adera la piața forței 

de muncă într-o poziție favorizanta.  

 

Obiectivele specifice ale programului sunt: 

 

• A colabora cu comunitatea educațională - sensibilizarea societății cu privire la importanța 

dreptului persoanelor cu dizabilități de a accesa studii superioare cu egalitate, în interesul 

dezvoltării societății. 
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• Încurajarea tuturor studenților, cu sau fără dizabilități, pentru a participa la desfășurarea 

activităților comune, cu scopul de a evidenția prezența regulată a persoanelor cu dizabilități în 

clase și în societate, în general. 

• Asigurarea studenților cu resursele necesare pentru chestiuni legate de educația 

incluzivă ca un instrument pentru a sprijini educația profesională la nivel înalt a 

studenților cu dizabilități. 

• Promovarea diversității și non-discriminării persoanelor cu handicap, contribuind 

astfel la depășirea prejudecăților, atitudinii și stereotipurilor care sunt încă asociate cu 

acest grup. 

• Promovarea efectul pozitiv asupra persoanelor cu dizabilități cu acces la universitate, 

sprijinirea  acestora pentru depășirea obstacolelor  
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