CJRAE Covasna

Grant SEE/ EEA for Education in Romania: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095404
Beneficiar: CJRAE Covasna
Titlul proiectului: „From an integrative to an inclusive school”
Nr. proiect: 2021-EY-PMIP-0001
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text,
fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului
Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

COMUNICAT DE PRESĂ
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Covasna
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Covasna, în calitate de promotor de proiect,
anunță lansarea proiectului” From an integrative to an inclisive school”, nr. proiect 2021-EY-PMIP0001, finanţat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021 – Programul de Educaţie, Burse,
Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor din România.
Perioada de implementare a proiectului este de 12 de luni, începând cu luna martie 2022 și terminânduse la data de 28 octombrie 2023 în valoare totală de 15600 euro.
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Covasna (CJRAE) reprezintă o instituție
de învățământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea și monitorizarea de servicii
educaționale specifice acordate preșcolarilor, școlarilor, cadrelor didactice, părinților și
membrilor comunității.
Este primul an în care CJRAE Covasna a reușit să câștige un sprijin financiar al Mecanismului
Financiar al SEE 2014-2021. Această finanțare este destinat dezvoltării serviciilor de asistență
psihoeducațională în domeniul incluziuniii școlare, mai exact îmbunătățirii consilierii și îndrumării
cadrelor didactice în activitățile educative cu elevii cu CES. Calendarul activităților vizează
participarea a cinci consiglieri școlari din CJRAE Covasna la un curs de pregătire în Islanda, urmat
de un șir de activități locale formative și diseminative.
La capătul a 12 luni de perioadă de proiect așteptăm:
● dobândirea de experiență în colaborare internațională;
● crearea unei resurse digitale;
● crearea unei resurse umane –experți ai CJRAE Covasna formați în practice ale incluziunii;
● elaborarea unui Ghidul incluziunii școlare în domeniul incluziunii școlare;
● furnizare de pregătire și îndrumare metodico-didactică cadrelor didactice din județ;
● transferul de cunoștințe și competențe dobândite în urma proiectului derulat.
.
Proiectul promovat de CJRAE Covasna – “ From an integrative to an inclsive school” reprezintă
contribuţia Islandei, Liechtenstein-ului şi a Norvegiei, pentru o Europă mai verde, mai competitivă şi
mai incluzivă.
Notă:
1, dacă mai este ceva, te rog să adaugi
2, nu am vrut să intru în detalii legat de tipul activităților locale
3, nu am droit să redau cifre/nr. de beneficiari

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

