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Scop &
Obiective

Produse &
Rezultate așteptate

SCOP
Creșterea gradului de conștientizare cu privire la politicile incluzive
și furnizarea de orientări privind dezvoltarea unor practici incluzive
în învățământul superior.

PRODUSE

OBIECTIVE

•

•
•
•
•
•

Sprijinirea proiectării și a implementării unor politici și practici
incluzive eficiente.
Îmbunătățirea ofertei de oportunități de învățământ superior
incluzive de înaltă calitate pentru toți.
Elaborarea și furnizarea unui toolkit de abordare la nivel de
sisteme pentru administratori și decidenți.
Elaborarea și furnizarea unui curs de formare pentru personalul
instituțiilor de învățământ superior.
Furnizarea unei platforme online și a unui MOOC cu
caracteristici de gamificare.

•

•

Toolkit pentru incluziune în învățământul superior: Elaborarea
unui toolkit practic și inovator pentru a sprijini instituțiile de
învățământ superior în dezvoltarea și monitorizarea practicilor
incluzive.
Conceperea și organizarea unei formări mixte pentru un grup
interdisciplinar de persoane: Abordarea chestiunilor
semnificative legate de încurajarea incluziunii în învățământul
superior, pe baza politicilor UE și a nevoilor învățământului
superior.
Platformă de e-learning și MOOC: Elaborarea și furnizarea unui
MOOC pentru personalul din învățământul superior (cadre
universitare, lectori, preparatori).

REZULTATE AȘTEPTATE

•

•
•
•

Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, a creatorilor de
programe de învățare și a personalului auxiliar din universități
de a proiecta planuri de învățământ și cursuri universitare
incluzive.
Creșterea sinergiilor între universități și IMM-uri.
Îmbunătățirea calității și a relevanței predării și învățării în
învățământul superior.
Creșterea competitivității sectorului european al învățământului
superior.

