Obiectivul
proiectului

E-incluziune

Promovarea educației
incluzive prin
dezvoltarea și
implementarea unui
program de adaptare
curriculară, inclusiv
prin utilizarea TIC, în
vederea extinderii
oportunităților de
învățare pentru
250 de studenți cu
dizabilități.

Persoană de contact
Ioana Dărjan
ioana.darjan@e-uvt.ro
e-incluziune.uvt@gmail.com
Centrul de Asistență și Integrare
Psihopedagogică
Calea Bogdăneștilor 32A, cam. 002
caip@e-uvt.ro

Proiectul urmărește
dezvoltarea unui
curriculum accesibil,
centrat pe nevoile
educaționale
ale studenților cu
dizabilități, ce va
contribui la înlăturarea
barierelor și a
restricțiilor din
învățământul superior
cu care se confruntă
aceștia.

un proiect inovativ al Universităţii de
Vest din Timișoara pentru creșterea
accesului la învățământul superior al
persoanelor cu dizabilități

Construim

Beneficii pentru studenți
1. Consiliere educațională gratuită
oferită de cadre didactice
specializate
2. Planuri de servicii educaționale
particularizate
3. Accesibilizare curriculară
(accesibilizarea materialelor
didactice și a bibliografiei
obligatorii)
4. Acces la platformă de resurse
didactice accesibilizate
5. Sesiuni de e-learning pe
platforma proiectului sub
supervizarea specialiștilor
6. Acces la resurse bibliografice
accesibilizate
7. Spațiu de lucru dedicat
persoanelor cu dizabilități în
incinta BCUT
8. Confidențialitate din partea
specialiștilor

cariere,
formăm
caractere!

Fizicieni cu dizabilități
Newton, Bell, Edison, Einstein și Hawking sunt
personalități importante care au avut (sau au)
dizabilități. De asemenea sunt mari inventatori sau
fizicieni influenți.

Studenții cu dizabilități au nevoie de acces la
materialele de curs în formate alternative (format
audio, pdf mărit, Braille etc), la condiții diferite de
examinare, metode predare adaptate

Dizabilitatea nu a constituit o barieră în dezvoltarea
lor profesională și nici în activitatea pe care au
desfășurat-o.

Rolul CAIP

Accesul studenților cu dizabilități la învățământ
este relativ limitat, dar Universitatea de Vest și-a
luat angajamentul să sprijine acești studenți să își
îndeplinască visul de a deveni mai buni.
Construim cariere, formăm caractere!

Ce este accesibilizarea curriculară
Un studiu desfășurat în această vară în
Universitatea de Vest a arătat că una dintre
problemele cu care se confruntă studenții cu
dizabilități este accesul la curriculum.

Centrul de Asistență și Integrare Psihopedagogică
(CAIP) este structura care se ocupă de integrarea
studenților cu dizabilități și de implementarea
proiectului e-Incluziune.
Dacă ai o dizabilitate poți să contactezi CAIP sau
persoana resursă din Facultate și o să își asigurăm
condițiile pentru o activitate studențească optimă.

.

Poți să te înscrii dacă:
 Ești student la Facultatea de Fizică, indifferent
de ciclul de formare (licență, master, doctorat)
 Ai o dizabilitate (locomotorie, neurologică,
vizuală, auditivă, tulburare psihiatrică,
dizabilități instrumentale, condiții medicale
cronice dizabilitante- diabet, tulburări
respiratorii etc.)

