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MUNICIPIUL BĂLȚI, REPUBLICA MOLDOVA, 26 MAI 2021

AGENDA
CONFERINȚEI DE DESCHIDERE A PROIECTULUI

“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”.
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Traseul dezvoltării parteneriatelor de succes - prof. dr. Rodica MIGHIU, 
inspector școlar la Inspectoratul școlar județean Botoșani, România

Necesități și soluții comune de îmbunătățire a oportunităților, în asigurarea 
dreptului la educație pentru copiii cu cerințe educaționale speciale - psiholog 
Dana LICHII, șef Serviciul de Asistență Psihopedagogică, Direcția Învățământ, 
Tineret și Sport, municipiul Bălți, Republica Moldova

9.45 - 10.00 Înregistrarea participanților

10.00 - 10.30 Deschiderea Conferinței

Tatiana DUBIȚKAIA, viceprimarul municipiului Bălți, Republica Moldova
Daniel BOTEZATU, prof. Dr., inspector școlar general, Inspectoratul școlar 
județean,  Botoșani, România
Virginia RUSNAC, dr., director Centrul Republican de Asistență 
Psihopedagogică, Republica Moldova 
Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din 
Bălți

10.30 – 11.00 Sesiunea plenară
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Calitatea procesului educațional incluziv în raport cu formarea și dezvoltarea 
competenţelor profesionale ale cadrelor didactice - Viorica BUJOR, director la 
Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, Bălți, Republica Moldova

Serviciile specializate-condiție indispensabilă în realizarea incluziunii de 
succes, psihopedagog Angela MOISEEVA, președinte Asociația Audi-Viz, Bălți, 
Republica Moldova

Crearea culturilor incluzive în mediul educațional- premisă în transformarea 
societății – Valentina GOIMAN, director, Școala primară nr.21 „S. Vangheli”, 
Bălți, Republica Moldova

Rolul părinților și ONG în  incluzinea educațională de succes a copiilor cu 
cerințe educaționale speciale -părinte, Liuba BACIURINA, Președinte  
Asociația Hope Autism Bălți, Republica Moldova

Proiectul ”Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu 
cerințe educaționale speciale” – experiențe colaborative naționale și 
transnaționale, prof. dr. Ada Alexandrina MACOVEI, Inspector școlar general 
adjunct, Inspectoratul școlar județean  Botoșani, România  

11.00 - 11.30 Discuții și concluzii

”Fericirea nu este un rezultat, ci o alegere. Alegeți Voi ca să fim  Noi fericiți” 
Semnează, 

Copiii cu cerințe educaționale speciale din Bălți și Botoșani

12.00 – 12.15  Închiderea Conferinței și Video Challenge


	Страница 1
	Страница 2

