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This project is funded by

the European Union

“Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au decis să își lege 

treptat cunoștințele, resursele și destinele. Împreună, într-o perioadă de extindere de 50 

de ani, au construit o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând 

în același timp diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea 

Europeană se angajează să împărtășească realizările sale și valorile sale cu țările și 

popoarele de dincolo de granițele sale”. 

 

Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți în calitate de partener, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean 

Botoșani – lider de parteneriat a organizat în data de 26.05.2021, Conferința de deschidere a proiectului transfrontalier 

„Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 
2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în 

domeniul- educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia.  

Conferința s-a desfășurat în sesiune plenară online, expunându-se rolul pe care cele două instituții partenere îl 

au în asigurarea accesului la o educație de calitate pentru copiii cu nevoi educaționale speciale la nivelul a două regiuni 
din România și din Republica Moldova. Beneficiile concrete ale implementării activităților din cadrul proiectului le 

reprezintă o   mai bune integrare a copiilor cu nevoi educaționale speciale în învățământul de masă, prin formarea/ 

dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și crearea de servicii de intervenție personalizate 
(recuperare, terapie educațională, consiliere școlară). Directori, directori adjuncți, reprezentanți ai cadrelor didactice și 

ai părinților din școlile pilot din cele două regiuni, viceprimarul municipiului Bălți, profesori universitari și 

reprezentanții legali ai beneficiarului și partenerului, precum și managerii au susținut importanta implementării 

proiectului, care reunește viziunile transfrontaliere, metodele și mijloacele de predare, consiliere și intervenție. La finalul 

conferinței, au fost prezentate materiale filmate în țările partenere, în care copiii explică ce înseamnă pentru ei fericirea.  

Mulțumim celor peste o sută de participanți, a căror prezență a confirmat importanța faptului că în cadrul școlii 

este obligatoriu să promovăm toleranța, egalitatea de șanse, non-discriminarea, valori care să producă o mai bună 

includere și integrare a elevilor în colectivele din care fac parte.  

Esența educației incluzive ar trebui să reprezinte o pregătire profesională specifică și o  abordare comună a 
cadrelor didactice, a părinților, a copiilor și a comunității,  care să producă schimbările necesare, transformări, noi 

orientări, să fie un proces care reunește oameni, idei, sisteme, comunicații, tehnologii. 

Dragi copii, de 1 iunie, când e ziua tuturor copiilor, vă transmitem că vă suntem alături, că vrem să ne schimbăm 

pentru voi, pentru ca vouă să vă fie un pic mai bine la școală. Vă asigurăm că înțelegem mesajul transmis prin intermediul 

câtorva reprezentanți. Înțelegem și acceptăm că fericirea voastră constă în lucruri simple, mărunte, dar care necesită 

toată dragostea noastră, atenția și mai ales, prezența reală și continuă în viața voastră.  

Să vă vedem zâmbind mereu și cu sufletul plin de bucuria fiecărei zile! La mulți ani fericiți! 

Manager proiect, Inspectoratul școlar județean Botoșani, Prof. Dr. Ada Alexandrina Macovei  

Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți, Psiholog Dana Lichii  

Botoșani, 1iunie 2021 
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