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Subiect: Proiectul „Dezvoltarea de strategii și politici pentru a acorda șanse egale
copiilor aparținând grupurilor vulnerabile”.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud implementează, în calitate de promotor,
proiectul „Dezvoltarea de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor aparținând
grupurilor vulnerabile” depus la apelul COERENT, proiect înregistrat la Fondul Român de
Dezvoltare Socială cu codul PEH095.
Scopul acestui proiect este creșterea gradului de integrare a preşcolarilor şi elevilor
provenind din grupuri vulnerabile în învăţământul general, pentru asigurarea pe termen lung a
succesului şcolar şi personal, într-un cadru coerent şi stabil din punct de vedere educaţional,
social şi instituţional.
Proiectul se implementează la nivelul județului Bistrița-Năsăud și are ca obiective:
o Formarea şi dezvoltarea competenţelor de elaborare şi realizare a materialelor
de lucru specifice educaţiei incluzive pentru 105 cadre didactice .
o Integrarea pe termen de 6 ani a unei viziuni de ansamblu privind educaţia
incluzivă, la nivelul a două entităţi publice, 8 autorităţi locale şi 12 unități de
învățământ din judeţul Bistriţa-Năsăud;
o Creşterea gradului de responsabilitate socială şi informare privind drepturile
copilului pentru 8 comunităţi educaţionale în vederea reducerii inegalităţilor şi
îmbunătăţirii măsurilor de combatere a discriminării şi excluziunii sociale pe
termen de cel puțin 6 ani;
Prin activităţile proiectului se urmărește schimbarea mentalităţii elevilor, părinţilor
cadrelor didactice, reprezentanților comunităților locale vis-a-vis de nevoile elevilor cu
autism şi a celor cu cerințe educaționale speciale, creşterea nivelului de socializare și a
șanselor de integrare școlară a acestora prin crearea de medii adaptate pentru integrarea în
învățământul de masă, respectând astfel normele și prevederile europene cu privire la
drepturile și nevoile persoanelor cu aceste tipuri de dizabilități.
Perioada de implemetare a proiectului este mai 2015-aprilie 2016 iar parteneri în
proiect sunt , Asociația Autism Europa Bistrița, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Casa
Corpului Didactic a Județului Bistrița- Năsăud, Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița și Stiftelsen
Radarveien, Oslo, Norvegia.
Proiectul este finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program
finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Valoarea proiectului este 902 626 lei.
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