MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE,
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
COMUNICAT DE PRESĂ

Vaslui, 12.12.2018

Integrarea copiilor si tinerilor cu cerinte educative specialeo prioritate pentru Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui anunţă lansarea proiectului cu titlul “All-Inclusive
School”, implementat in cadrul Programului “Erasmus+” 2014-2020, cu finanţare din partea
Comisiei Europene, Actiunea Cheie 2/Parteneriate strategice pentru inovare in domeniul
educatiei scolare, in perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2020.
Proiectul este coordonat de IRECOOP Emilia Romagna(Bologna, Italia), in parteneriat cu
institutii din Belgia, Germania, Italia, Spania si Romania.
Obiectivul general al proiectului vizeaza consolidarea competențelor metodologice și digitale
ale profesorilor și educatorilor pentru a favoriza incuziunea elevilor cu dizabilități intelectuale
ușoare (DSM-5), prin crearea unor rezultate tehnologice inovatoare care să fie utilizate de
către profesori / educatori pentru o mai buna gestionare a diversitatii și promovare a integrarii
elevilor cu dizabilități în clasă.
Proiectul mai are in vedere obtinerea a trei produse finale, rezultate intelectuale care sa vina in
sprijinul cadrelor didactice care lucreaza cu elevi cu CES integrati in scolile de masa: studiu
de cerecetare-analiza pe tema abilitatilor si practicilor profesorilor care lucreaza cu elevi cu
CES integrati in scolile de masa; ghid practic pentru profesori; aplicatie web inovativa de
invatare prin cooperare pentru elevi si profesori. Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui va
coopera cu scoli-parteneri locali pentru realizarea si pilotarea acestor produse intelectuale:
Scoala Gimnaziala „D. Cantemir” Vaslui, Scoala Gimnaziala „C-tin Parfene” Vaslui, Gradinita
cu PP nr. 15 Vaslui, Liceul Teoretic „E. Racovita” Vaslui, Liceul Tehnologic „P. Rares” Barlad,
Scoala Gimnaziala „Principesa E. Bibescu” Barlad, Scoala Gimnaziala „Ep.I. Antonovici”
Barlad, Scoala Gimnaziala „M. C. Epureanu” Barlad, Liceul „Stefan cel Mare” Codaesti si
Scoala Gimnaziala nr. 1 Parpanita-Negresti.
Persoana de contact:
Prof. Gabriela Plăcintă – Inspector Şcolar General
Tel. 0235 311928,
Fax 0235 311715,
E-mail gabriela.placinta@isj.vs.edu.ro
Produs de diseminare creat cu sprijinul financiar al Programului Erasmus+ al Comisiei Europene KA2, Parteneriate Strategice în
domeniul Educaţiei Şcolare
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