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CURS DE FORMARE ȘI MOOC PENTRU UN 

ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR INCLUZIV 

Consorțiul proiectului InclusiveHE – Proiectarea și susținerea practicilor incluzive în învățământul 
superior – are plăcerea să vă anunțe publicarea online a Cursului de formare și a MOOC pentru  
învățământul superior incluziv. 

 
Cursul de formare pentru incluziune în învățământul superior – „Concepe, pune în aplicare și 
monitorizează politici și practici incluzive eficace în instituțiile de învățământ superior" – are ca scop 
sprijinirea designeri-lor de învățare și a cadrelor universitare în conceperea programelor de educație 
incluzivă. Acest curs își propune să susțină și să încurajeze dezvoltarea de cursuri universitare incluzive 
la orice materie, care să permită studenților cu dizabilități fizice sau nevoi educaționale speciale sau 
membrii ai diverselor minorități etnice, culturale, religioase, cu origine migrațională, de gen sau de 
orientare sexuală să aibă șanse egale de a învăța. Procedând astfel, proiectul InclusiveHE dorește să 
îmbunătățească oferta de oportunități de învățământ superior incluziv de înaltă calitate pentru toți și 
să sensibilizeze publicul cu privire la practicile incluzive care promovează incluziunea. 
 
Cursul de formare incluzivă în învățământul superior constă în: 
1. Un ghid pedagogic cu orientări concrete cu privire la modul de facilitare a instruirii ca activitate 

față în față. 
2. Un modul de formare flexibil, care poate fi adaptat de către formator la nevoile publicului său. 
 
MOOC (Masive Online Open Course) privind practicile incluzive în învățământul superior oferă 
activități interactive și practice care permit cadrelor universitare și personalului auxiliar din 
învățământul superior să conceapă și implementeze programe de educație incluzivă. Acesta a fost 
conceput în deplină conformitate cu politicile UE și cu nevoile instituțiilor de învățământ superior. 
 
MOOC este format din șase module: 
1. Introducere în diversitate, echitate și incluziune  
2. Conceperea și dezvoltarea de programe favorabile incluziunii  
3. Incluziunea în termeni de gen, sex, cultură, rasă și limbă  
4. Includerea nevoilor educaționale speciale în instituțiile de învățământ superior  
5. Justiție socială și soluționarea conflictelor  
6. Incluziunea și dimensiunea digitală 
 
Aceste instrumente și resurse sunt disponibile online ca surse deschise de informații în limba engleză 
și pot fi accesate și / sau descărcate de pe site-ul proiectului https://inclusivehe.eu/en . 
 
Partenerii InclusiveHE invită toate instituțiile de învățământ superior și personalul universitar, precum 
și pe administratorii și factorii de decizie în politica instituțională din învățământul superior, să profite 
de Cursul de formare și MOOC pentru un învățământ superior incluziv și să ia legătura cu consorțiul 
pentru orice informații sau sprijin suplimentar.  

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 detalii despre proiect și informații despre realizările sale sunt disponibile pe site-ul 
proiectului https://inclusivehe.eu/en și pe paginile noastre de social media Facebook - CPPDD, 
University of Pitești ! 
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