MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE,
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
COMUNICAT DE PRESĂ
Vaslui, 16.10.2019

Erasmus Days 2019-eveniment european de valorizare a rezultatelor si
experientelor cadrelor didactice in proiectele derulate prin Programul
Erasmus+
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui anunţă organizarea conferintelor de
diseminare si valorizare a rezultatelor si experientelor cadrelor didactice
implicate in proiectele derulate prin Programul Erasmus+ 2014-2020, finantat de
Comisia Europeana, in cadrul a doua evenimente europene importante, Erasmus
Days 2019 si European Vocational Skills Week 2019.
Conferintele vor avea loc pe zone, dupa cum urmeaza:
1.Zona Husi-joi, 17.10.2019, ora 14.00, in amfiteatrul Colegiului National „Cuza
Voda” Husi
2.Zona Barlad-vineri, 18.10.2019, ora 14.00, in amfiteatrul Colegiului National
„Gh. R. Codreanu” Barlad
3.Zona Vaslui-Negresti-sambata, 19.10.2019, ora 9.30, in amfiteatrul Scolii
Gimnaziala „C-tin Parfene” Vaslui
Sunt invitati sa participe reprezentanti din toate unitatile scolare din jud. Vaslui
care nu sunt implicate in programul Erasmus+, precum si reprezentanti din
scolile care au astfel de proiecte in derulare sau in perioada de sustenabilitate.
De asemenea, Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui va prezenta noutati privind
noul Program Erasmus 2021-2027, precum si rezultatele intermediare obtinute in
primul an de implementare a proiectului Erasmus+/KA2-parteneriate strategice in
domeniul educatiei scolare, intitulat „All-Inclusive School”.
Proiectul, derulat in perioada 01.10.2018-31.12.2020, 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 cercetare-analiza pe tema abilitatilor si practicilor
profesorilor care lucreaza cu elevi cu CES integrati in scolile de masa-deja
finalizat; ghid practic pentru profesori; aplicatie web inovativa de invatare prin
cooperare pentru elevi si profesori.
Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui coopereaza 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.
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