
PROIECTUL TRANSFRONTALIER

Împreună pentru o integrare educațională
mai bună a copiilor

cu cerințe educaționale speciale

www.ro-md.net

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020

2 SOFT/1.1./133



   “Fericirea noastră depinde mult
de fericirea copiilor noștri și a celor dragi!”

Inspector Școlar General,
Prof. Dr. Ada Alexandrina MACOVEI

Glumele cu prietenii

Un sport pe care
îl practici zi de zi

Zâmbetul
mamei

... o notă bună ...

Încurajarea profesorilor
într-o zi grea

FERICIREA este ...



Botoșani
Bălți

Proiectul s-a desfășurat în perioada noiembrie 2020 

– mai 2022, având o durată de 18 luni și fiind finanțat 

prin Programului Operaţional Comun România-

Republica Moldova, a 2-a rundă de propuneri,  

proiect de tip SOFT, Obiectivul tematic 2: Sprijin 

pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi 

inovare, Prioritatea 1.1 - Cooperare instituțională în 

domeniul educațional în vederea creșterii accesului 

la educație și a calității acesteia - Joint Operational 

Programme Romania - Republic of Moldova 2014-

2020, 2nd Call for Proposals.

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, în calitate 

de Beneficiar/Aplicant/Lider de parteneriat, a 

implementat proiectul transfrontalier ”Together for 

a better educational integration of children with 

special educational need” – ”Împreună pentru 

integrarea educațională mai bună a copiilor cu nevoi 

speciale”. Partenerul principal este Direcția 

Învățământ, Tineret și Sport Bălți, Republica 

Moldova. 
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www.TogetherForChildren.ro

Together for

a beer educational integration

of children with

special educational need

”

www.isjbotosani.ro www.dits-balti.md



Obiectivul general al proiectului este asigurarea 

accesului la o educație de calitate pentru copiii cu 

nevoi educaționale speciale, la nivelul a două regiuni 

– Botoșani, România și Bălți, Republica Moldova, 

prin formarea a 10 formatori, care au creat o rețea 

educațională transfrontalieră și care la rândul lor au 

format peste 200 de cadre didactice, precum și 

consilierea a 2000 de părinți privind accesul egal la 

educație și asigurarea unui climat educațional 

specific educației incluzive.

Din grupul țintă fac parte 100 de copii cu nevoi 

educaționale speciale, împreună cu colegii lor, din 

unități cu învățământ integrat de masă.

Obiectivul general
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Botoșani din județul Botoșani,
România

Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani 

Școala Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani 

Școala Gimnazială ”Sfânta Maria” Botoșani 

Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi 

Liceul ”Demostene Botez” Trușești 

Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani 

Școala Gimnazială ”Elena Rareș”
Botoșani 

Școala Gimnazială
”Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi 

Liceul ”Demostene Botez” Trușești 

Școala Gimnazială ”Sfânta Maria”
Botoșani 



10 formatori

200 cadre didactice

2000 părinți

100  copii 

peste 
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Liceul Teoretic ”George Coșbuc” 

Liceul Teoretic ”George Coșbuc” 

Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” 

Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” 

Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza”

Școala Primară nr. 21 ”Spiridon Vangheli” 

din municipiul Bălți
Republica Moldova

Bălți

Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” 

Liceul Teoretic
”Bogdan Petriceicu Hașdeu” 

Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza”

Școala Primară nr. 21

”Spiridon Vangheli” 

www.TogetherForChildren.ro
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Au fost odată ca niciodată …

două împărății în care oamenii își doreau să facă TOȚI copiii FERICIȚI. 

Din fiecare împărăție s-a ridicat câte o echipă de cavaleri profesioniști, 
implicați care au pornit într-o călătorie comună, Împreună pentru o includere 
mai bună a copiilor cu CES în învățământul de masă.  Au căutat răspunsuri și 
au înțeles că pentru a aduce fericirea în viețile copiilor trebuie să construiască 
împreună un puzzle. Fiecare piesă de puzzle trebuia să fie descoperită pe 
parcursul călătoriei. 

Știau că nu va fi o călătorie ușoară, astfel încât, au căutat sfaturi la 
înțelepții ținuturilor din cele două împărății.

Formarea celor 10 formatori români 
și moldoveni, de către profesori de 
specialitate din următoarele centre 
universitare:

Universitatea ”Dimitrie Cantemir”
Târgu Mureș - România 

Universitatea ”Spiru Haret”
Brașov, România

Universitatea ”Alecu Russo”
Bălți, Republica Moldova 
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… și au stat la sfat,
depășind orice graniță, și câte 3 zile și 3 nopți. 

ÎNTÂLNIRI
TRANSFRONTALIERE



… pornind la drum și-au luat câteva provizii …

Distribuire materiale către școlile pilot – tablă 

interactivă, laptop, multifuncțională, memory stick, 

materiale didactice, cărți, jocuri logopedice, kituri de 

evaluare psihologică.
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După ce                                     
m i s i u n e a  l o r  a  f o s t 
îndeplinită, cavalerii  au 
primit o piesă de puzzle. 
Erau foarte mulțumiți că în 
călătoria lor au întâlnit 
oameni cu suflet frumos, 
care iubeau copi i i  ș i  î i 
înțelegeau. 

5 cavaleri 5 tinuturi din fiecare împărăție (formatorii) au căutat în câte  (școli 
pilot în cadrul proiectului) să împărtășească din experiența lor maeștrilor 
(cadrele didactice) ce aveau grijă de copiii din împărăție. Au descoperit 
împreună ce simt, ce gândesc și cum se comportă copiii, dar mai ales ce pot să 
facă pentru a aduce fericire în viețile lor. 



Alți 5 cavaleri (experți activități 
educaționale) au pornit și ei în 
călătorie. În timp scurt, au descoperit 
adevărații eroi din împărăție.  Erau  
copiii care au arătat că tot ce e frumos  
în ținuturile lor e rezultatul toleranței, 
al acceptării diversității, al egalității 
de șanse, al generozității și a 
dragostei împărtășite. Ei au oferit 
cavalerilor cea mai mare piesă din 
puzzle, pentru că era o piesă ce 
conținea bucăți din sufletul lor cald, 
inocent și plin de iubire. 

5 octombrie 2021
Ziua Educației
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 Dar cavalerii au vrut să îi cunoască pe cei care i-au crescut cu 

acest spirit, pe părinții lor. Așa că, s-au întâlnit cu aceștia și au 

ăcut planuri și strategii despre cum să construiască împreună 

un castel al fericirii pentru toți copiii. După ce au construit 

împreună un castel sigur și strălucitor, drept mulțumire, părinții 

le-au oferit o piesă de puzzle. 
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Alți 5 cavaleri (experții intervenții 

specializate) au pornit și ei în 

călătorie. Aveau poate cea mai grea 

misiune de îndeplinit: să aducă 

fericire în viețile copiilor speciali. 

Imediat ce i-au întâlnit, au descoperit 

că acești copii erau înzestrați cu 

daruri minunate. Copiii i-au învățat 

cum să zâmbească, cum să găsească 

fericirea în lucruri mărunte, dar 

valoroase și  le-au oferit și ultima 

piesă de puzzle.
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După 18 luni de călătorie cavalerii 

s-au adunat și au așezat fiecare piesă 

de puzzle. Când le-au potrivit au 

descoperit un cuvânt

important ÎMPREUNĂ.

Era cheia către o lume a

cunoașterii, o lume în care

copiii erau fericiți doar dacă

puterile eroilor (elevi, părinți, 

profesori, comunitate) erau folosite 

împreună. 





Erau copiii acum FERICIȚI ??!!
... desigur ... pentru că, așa cum au povestit, pentru ei FERICIREA  e...

... un joc nou

... o notă bună ...
O porție de paste cu somon ...

Muzica rock la maxim

Zâmbetul mamei

Îmbrațișarea tatălui
Glumele cu prietenii

Încurajarea profesorilor într-o zi grea

Oamenii din jur - mama și tata -, dar și pisica Iris

O stare mentală, subiectivă

O vacanță

E momentul când împarți cu ceilalți
fără să aștepți ceva în schimb

... sau când privești ploaia

... când mănânci înghețată

O felie de pizza

Manager proiect:

Inspectoratul Școlar Județean Botoșani

Prof. Dr. Ada Alexandrina MACOVEI

Manager proiect:
Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți

Psiholog Dana LICHII

... când mergi cu bicicleta sau la film cu mama

Un sport pe care îl practici zi de zi





Acest material a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul este doar în responsabilitatea Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Botoşani şi nu poate fi considerat, în nicio circumstanţă, ca reflectând poziţia Uniunii Europene sau a 

Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020. 

Botoșani
Bălți

PROIECTUL

”ÎMPREUNĂ PENTRU

O INTEGRARE EDUCAȚIONALĂ

MAI BUNĂ A COPIILOR CU CERINȚE

EDUCAȚIONALE SPECIALE”

www.TogetherForChildren.ro

Lider de parteneriat:
Inspectoratul Școlar Județean
Botoșani

ADRESA:
Str. Nicolae Iorga nr. 28
Botoșani, România

DATE DE CONTACT:
Tel./Fax: +40 231 584 052
Email: contact@isjbt.ro

Partener:
Direcția Învățămînt, Tineret și Sport,
Bălți

ADRESA:
Str. Independenței nr. 1
Bălți, Republica Moldova

DATE DE CONTACT:
Tel./Fax: +37323122307
Email: dits.balti@gmail.com
 

Proiect finanțat de
UNIUNEA EUROPEANĂ

INSPECTORATUL
ȘCOLAR
JUDEȚEAN
BOTOȘANI


