
ULBS creste accesul la invatamantul superior pentru persoanele cu dizabilitati

   Toti oamenii sunt egali. Niciunul nu este mai presus decat altul. Cu totii muncim ca sa ajungem sus, ca
sa avem un statut bine meritat. Dupa anii liceului, ne e usor sa ne indreptam pasii spre bancile facultatilor
dorite. Uneori, insa, drumul e lung. De ce? Pentru ca si obstacolele vietii sunt diferite de la om la om.
Unii dintre noi se lupta, intr-o oarecare masura, cu probleme de sanatate ori cu dizabilitati. Pentru astfel
de tineri, care au nevoie de sprijin, ULBS a creat un program special, care sa ii ajute in anii de
invatamant superior. "Prin acest program avem un obiectiv foarte important, si anume cresterea accesului
la educatie universitara a persoanelor cu dizabilitati. Procesul acesta de incluziune este complex si, astfel,
dorim sa accesam resurse educationale care sa sprijine astfel de tineri", a spus prof. univ. dr. Daniel
Mara, in deschiderea evenimentului.
   
   Cu Timisoara, alaturi
   
   Proiectul asaza ULBS-ul in pozitia de beneficiar. Programul este realizat in parteneriat cu Universitatea
de Vest din Timisoara si este cofinantat din fonduri europene, adresandu-se unui numar de 250 de
studenti cu dizabilitati si 200 de cadre didactice universitare din regiunea Vest si Centru. Lansarea
proiectului a continuat cu scurtele alocutiuni ale reprezentantilor diverselor institutii. Mesajul conducerii
ULBS a fost prezentat atat de rectorul universitatii, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, cat si de prorectorul
Programe Academice, conf. univ. dr. Ioan Marian |iplic, ambii subliniind preocuparea majora a
universitatii sibiene pentru a asigura studentilor cu dizabilitati accesul la o educatie normala. Tocmai de
aceea "e important sa puneti suflet in acest proiect, mai mult ca oriunde, si pasiune", a transmis rectorul,
prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, echipei de management si de implementare a proiectului, coordonata de
dr. Daniela Preda, managerul de proiect.
   
   Universitatea de Vest din Timisoara a fost reprezentata de conf. univ. dr. Liliana Danciu in cadrul
Facultatii de Sociologie si Psihologie si de lect. univ. dr. Mihai Predescu, director al Centrului de
Asistenta si Integrare Psihopedagogica al Universitatii de Vest din Timisoara.
   
   Importanta accesului la invatamantul superior pentru persoanele cu dizabilitati a fost evidentiata si de
Marcel Luca, vicepresedinte al Consiliului Judetean Sibiu, dar si de Florin Orlatan, din partea Prefecturii
Sibiu.
   
   
   
   Dezvoltarea curriculumului
   
   
   
   Prezentarea efectiva a proiectului "e - Incluziune: Dezvoltarea si implementarea unui program de
asistenta pe tehnologii TIC, pentru cresterea accesului la invatamantul superior al persoanelor cu
dizabilitati", a fost realizata de Daniela Preda, manager de proiect. Programul a inceput pe 1 mai 2014 si
va lua sfarsit pe 31 august 2015, finantarea lui fiind asigurata din Fondul Social European, prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. "Demersul Universitatii <>
din Sibiu vine in contextul in care, potrivit studiilor in domeniu (Diagnostic- Exclus de pe piata muncii
(2009) - Societatea Academica din Romania), persoanele cu dizabilitati au acces redus la educatie datorita
dizabilitatii si a mediului din care fac parte, in 2009, doar 8,3 % din persoanele cu dizabilitati angajate
aveau studii superioare: handicap grav - 2,6%, accentuat -4,2%, mediu - 1,6%, usor - 0,6 %,
concluzionandu-se ca nivelul scazut la educatie se datoreaza lipsei accesului la educatie, de cele mai
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multe ori, determinand, astfel sanse mai mici la a avea un loc de munca. Mai mult decat atat, materialele
de studii, forma actuala a curriculumului si metodele de predare si evaluare actuale din universitati nu
dezvolta competentele persoanelor cu dizabilitati, determinand un nivel scazut de educatie. Lipsa
cunostintelor cadrelor didactice despre dizabilitate si modul de abordare a acesteia favorizeaza inechitatile
din sistemul educational", a explicat Daniela Preda. Astfel, proiectul este relevant, in acest context, prin
implementarea diferitelor activitati. "Proiectul <> este relevant prin implementarea de activitati ce
vizeaza dezvoltarea de curriculum adaptat pentru persoanele cu dizabilitati si de instrumente didactice si
de invatare pentru acestia si cresterea accesului la invatamantul superior si o mai buna corelare a
invatamantului superior cu piata muncii. Mai mult, prin dezvoltarea instrumentelor software pentru
imbunatatirea proceselor educationale pentru educatia persoanelor cu dizabilitati si imbunatatirea
serviciilor de documentare stiintifica si biblioteca in institutiile de invatamant superior, proiectul
contribuie la cresterea flexibilitatii si diversificarea modalitatilor de furnizare a educatiei si formarii
profesionale", a mai spus managerul de proiect. Astfel, in cadrul proiectului, cadrele didactice vor fi
formate pentru a intelege natura dizabilitatilor, nevoile educationale ale persoanelor cu dizabilitati, pentru
a-si insusi un mod de lucru adecvat in relatia cu studentii cu dizabilitati, precum si pentru a adapta
curricula/ suporturile de curs teoretice si practice, astfel incat acestea sa devina accesibile acestei
categorii de studenti. Aceasta accesibilizare se va realiza inclusiv prin intermediul unei platforme TIC tip
" e-learning ". in acest sens, studentii vor invata sa utilizeze aceasta platforma, pentru a putea accesa
cursurile in formate accesibile, adaptate particularitatilor lor.
   
   
   
   Acces mai mult la educatie, impreuna
   
   
   
   Printre invitatii speciali s-au numarat si studenti cu dizabilitati din ambele universitati. Din partea
Universitatii de Vest din Timisoara a luat cuvantul Marius Ignea, iar din partea ULBS, Mihai Lungu. Cel
din urma a studiat Teologia si spune ca apreciaza efortul profesorilor pentru a raspunde nevoilor
studentilor care au dizabilitati. "Persoanele cu dizabilitati au nevoie de foarte multe facilitati, de mijloace
adaptate, precum rampe, ascensoare etc. Platforma e-learning permite mai multe oportunitati pentru cei
care doresc sa studieze dar viata le-a ridicat unele obstacole", a spus Mihai. De asemenea, el spune ca
daca un tanar cu dizabilitati este sprijinit de cei din jur, de profesori, de prieteni si familie, poate accesa
mult mai mult si educatia.
   
   in ceea ce priveste obiectivele sale, proiectul contribuie la implementarea unui sistem educational
inovativ prin care studentului cu dizabilitati sa ii fie asigurat accesul la resursele educaionale printr-un
sistem e-learning, realizandu-se astfel incluziunea sociala si pe piata muncii si contribuind la indeplinirea
prevederilor din LEN nr. 1/2011 si din Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.  
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