MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
COMUNICAT DE PRESĂ

Vaslui, 18.03.2021
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui anunţă organizarea evenimentului de multiplicare a
rezultatelor proiectului cu titlul “All-Inclusive School”, pe 19 martie 2021, ora 13.00, în mediul
on line. Proiectul este implementat cu finanţare din partea Comisiei Europene, în cadrul
Programului “Erasmus+” 2014-2020, Actiunea Cheie 2/Parteneriate strategice pentru inovare
in domeniul educației școlare, în perioada 1 octombrie 2018 – 31 martie 2021.
Proiectul este coordonat de IRECOOP Emilia Romagna(Bologna, Italia), in parteneriat cu
institutii din Belgia, Germania, Italia, Spania si Romania-Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Vaslui.
Obiectivul general al proiectului a vizat 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 a mai avut în vedere obținerea a trei produse finale, rezultate intelectuale care să
vină în sprijinul cadrelor didactice care lucrează cu elevi cu CES integrați în școlile de masă:
studiu de cercetare-analiză pe tema abilităților și practicilor profesorilor care lucreaza cu elevi
cu CES integrați in scolile de masă(All In Identikit); ghid practic pentru profesori(All In Teacher
Kit); aplicație web inovativă de învățare prin cooperare pentru elevi și profesori(All In Social
Book Creator). Inspectoratul Școlar Județean Vaslui și Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Vaslui a cooperat cu școli-parteneri locali pentru realizarea și pilotarea
acestor produse intelectuale: Școala Gimnazială „D. Cantemir” Vaslui, Școala Gimnazială „Ctin Parfene” Vaslui, Școala Gimnazială ”Alexandra Nechita” Vaslui, Școala Gimnazială ”Vasile
Alecsandri” Vaslui, Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” Vaslui, Gradinița cu PP nr. 15 Vaslui, Liceul
Teoretic „E. Racoviță” Vaslui, Liceul Tehnologic „P. Rareș” Bârlad, Școala Gimnazială
„Principesa E. Bibescu” Bârlad, Școala Gimnazială „Ep. I. Antonovici” Bârlad, Școala
Gimnazială „M. C. Epureanu” Bârlad, Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Huși, Liceul „Ștefan
cel Mare” Codăești, Școala Gimnazială nr. 1 Parpanița-Negrești.
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