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Tematica și starea actuală a Proiectului InclusiveHE
Consorțiul proiectului InclusiveHE – Proiectarea și susținerea practicilor incluzive în învățământul
superior – are plăcerea să vă informeze despre tematica, buna desfășurare și realizările proiectului
de la începerea acestuia până la momentul actual.
Există o nevoie imperativă de a crește gradul de conștientizare cu privire la comportamentul și
politicile incluzive și de a oferi orientări specifice privind dezvoltarea de practici incluzive, pornind de
la sectorul educației. În învățământul superior (HE), incluziunea este procesul continuu de lucru privind
îmbunătățirea sistemelor de învățământ, pentru a răspunde nevoilor tuturor, cu accent pe cei din
grupurile marginalizate.
Acesta este scopul principal al proiectului nostru InclusiveHE, care se concentrează pe dezvoltarea de
practici care sprijină incluziunea unor membri diverși ca abilități, etnie, cultură și origine migratorie în
instituțiile de învățământ superior.
Proiectul și-a început ciclul de viață în decembrie 2020 cu un consorțiu puternic de parteneri:
universități, organizații de cercetare și rețele din Finlanda (Universitatea Åbo Akademi), România
(Universitatea din Pitești), Letonia (Universitatea din Letonia), Belgia (EUCEN) și Cipru (CARDET &
INNOVADE Ll LTD).
În ultimele luni, echipa a lucrat la elaborarea unui set de resurse și instrumente pentru administratorii
și factorii de decizie care stabilesc politica din instituțiile de învățământ superior, pentru a-i sprijini în
elaborarea unor politici incluzive. S-a realizat deja un curs de formare interactiv privind practicile
incluzive în HE pentru designeri de învățare și cadre universitare și totodată este în curs de finalizare
și o platformă de E-Learning și MOOC pentru învățarea auto-direcționată, care în curând va fi pusă la
dispoziția tuturor, gratuit.
Dacă sunteți reprezentant al unei instituții furnizoare de învățământ superior sau membru al
personalului universitar, administrator sau factor de decizie în politica instituțională din învățământul
superior, puteți lua legătura cu liderul echipei Universității din Pitești, Conf. Univ. Dr. Georgeta
Chirleșan, la adresa de email georgeta.chirlesan @upit.ro pentru a afla cum să beneficiați de acest
proiect și de resursele sale.
Mai multe Informații sunt disponibile pe site-ul proiectului https://inclusivehe.eu/en. Urmăriți
îndeaproape și paginile noastre de social media Facebook - CPPDD, University of Pitești !
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