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Evenimentele finale de diseminare ale proiectului InclusiveHE 

Consorțiul proiectului InclusiveHE – Proiectarea și susținerea practicilor incluzive în învățământul 
superior – are plăcerea să vă anunțe evenimentele finale de diseminare ale proiectului, care se vor 
desfășura preponderent în luna noiembrie 2022 pentru a prezenta realizările proiectului. 
 

Consorțiul InclusiveHE va organiza evenimentele finale de diseminare în Cipru, Finlanda, Letonia, 
România și la nivel european, cu scopul de a crește gradul de conștientizare a personalului din 
învățământul superior și a  părților interesate cu privire la necesitatea de a promova incluziunea în 
învățământul superior. 
 
Primul eveniment a fost organizat de EUCEN la 9 iunie 2022 în Budapesta și a reunit părți interesate 
din mai multe țări europene.  Următoarele evenimente vor fi organizate: 
1. În Nicosia, Cipru, de către CARDET și INNOVADE 
2. În Vaasa, Finlanda, de către Universitatea Åbo Akademi 
3. În Riga, Letonia, de către Universitatea din Letonia 
4. În Pitești, România, de către Universitatea din Pitești 
  
Aceste evenimente nu numai că vor prezenta proiectul și realizările sale, dar vor oferi participanților 
posibilitatea de a explora, a utiliza și a se angaja să utilizeze resursele proiectului în cadrul propriei 
organizații. În plus, aceste evenimente vor oferi o voce personalului și părților interesate care au fost 
implicate în proiectarea și testarea instrumentelor InclusiveHE, pentru a reflecta asupra propriilor 
experiențe. 
 
Aceste evenimente sunt deschise oricărui participant interesat, în special personalului din 
învățământul superior, cadrelor universitare, instructorilor, designeri-lor de materiale învățare și 
personalului auxiliar, dar și autorităților publice și factorilor de decizie politică din sectorul 
învățământului superior. 
 
Toți participanții vor părăsi evenimentul de diseminare cu o mai bună cunoaștere și înțelegere a 
importanței incluziunii în învățământul superior și cu un set de instrumente și resurse gata de utilizare: 
1. Setul de instrumente pentru învățământul superior incluziv sprijină administratorii și liderii 

instituțiilor de învățământ superior în elaborarea și monitorizarea politicilor și practicilor incluzive. 
2. Cursul de formare incluzivă în învățământul superior pentru personalul academic și proiectanții 

de învățare oferă o bază conceptuală solidă pentru elaborarea, punerea în aplicare și 
monitorizarea unor politici și practici eficiente și favorabile incluziunii în instituțiile de învățământ 
superior. 

3. Cursul masiv deschis online pentru învățământul superior incluziv oferă activități practice pentru 
a permite cadrelor universitare și  personalului auxiliar din învățământul superior să conceapă și 
să pună în aplicare programe de educație incluzivă. 

 
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. 

Toate detaliile despre viitoarele evenimente, date și locații vor fi 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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