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Proiectul “Centrul transfrontalier de resurse pentru 
educaţia incluzivă – PENTRU COPII!”

Solicitant : Consiliul judeţean Vaslui

Parteneri:

• Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională
Vaslui, 

• Primăria oraşului Soroca, 
• Consiliul Raional Soroca 



Programul de Vecinatate 
Romania – Republica Moldova 2004-2006

Phare CBC 2006

Bugetul total al proiectului:111.000 Euro  

Finanţare nerambursabilă din partea
UE:99.900Euro(90%)

Co-finanţare CJ Vaslui: 11.100 euro
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Activitati principale derulate(I):

Conferinţa de lansare a Centrului; 

Organizarea unui atelier de lucru pentru
specialiştii în domeniul educaţiei speciale din
România şi Moldova; 

Organizarea a 2 ateliere de ergoterapie pentru
copii cu CES din România şi Moldova; 



Programul de Vecinatate 
Romania – Republica Moldova 2004-2006

Phare CBC 2006

Activitati principale(II):

Realizarea portalului web al Centrului transfrontalier de resurse
pentru educaţia incluzivă; 

Realizarea revistei de specialitate on-line (Newsletter-ul Centrului
transfrontalier de resurse pentru educaţia incluzivă);

Conferinţa finală de prezentare a rezultatelor activităţilor realizate
de specialişti şi copii implicaţi prin proiect; 

Promovarea  proiectului şi diseminarea rezultatelor; 

Monitorizarea şi evaluarea proiectului. 
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• crearea unui nucleu de specialişti în domeniul educaţiei speciale, la nivel transfrontalier, care va 
constitui  “resursă” pentru colegii care activează în acelaşi domeniu (20 de persoane din Soroca 
şi Vaslui)

• 1 portal web unde sunt prezentate informaţii complexe despre serviciile educaţionale specifice, 
în scopul asigurării accesului la o educaţie de calitate şi asistenţa necesară în acest sens copiilor 
cu nevoi speciale din Vaslui şi Soroca( http://www.centrultransfrontalierpentrucopii.ro)

• 80 de cadre didactice şi specialişti care au fost beneficiarii transferului de experienţă  şi know-how 
în munca de recuperare şi integrare socială a copilului cu CES 

• 1 working group pentru de specialişti din România şi Moldova unde au fost identificate şi 
diseminate cele mai bune practici în lucrul cu copii cu CES proveniţi din medii defavorizate

• Conferinţă de lansare a Centrului unde au fost prezentate obiectivele urmărite de specialişti prin
implementarea acestui proiect-peste 80 de participanţi

Rezultatele  proiectului (I):
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•2 Centre cu rol în educaţia incluzivă implicate direct în activităţille de transfer de know-how, de 
selectare a cadrelor, a copiilor participanţi la acţiuni(Centrul “Icar” şi Centrul judeţean de resurse şi 
asistenşă educaţională Vaslui)

•Conferinţă finală cu participare largă(invitaţi peste 70 de specialişti în educaţie incluzivă din judeţul 
Vaslui şi raionul Soroca, împreună cu factori interesaţi de la nivelul celor 2 regiuni)

•Peste 40 de copii cu CES, proveniţi din medii defavorizate au fost beneficiarii celor mai moderne 
metode de terapie şi relaxare, oferite de specialişti cu expetiză în domeniu, într-un cadru natural şi 
ambiental deosebite

•2 ateliere  de ergoterapie pentru  de copii cu CES unde specialiştii români şi moldoveni unde au lucrat
împreună utilizând  metode moderne de terapie şi relaxare

Rezulatele proiectului(II)

•2 reviste trimestriale de specialitate, on-line, care au fost trimise instuţiilor de învăţământ special şi 
furnizorilor de servicii  sociale din judeţul Vaslui şi raionul Soroca şi pusă la dispoziţia tuturor factorilor 
interesaţi prin publicare pe site-ul Centrului
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Descriere

Working-group pentru specialiştii în 
domeniul educaţiei incluzive din 
România şi Moldova

Ateliere de ergoterapie pentru copii 
cu CES din România şi Moldova



WORKING GROUP PENTRU SPECIALIŞTII ÎN 
DOMENIUL EDUCAŢIEI SPECIALE DIN ROMÂNIA 

ŞI MOLDOVA• Loc de desfăşurare: Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Vaslui

• Perioada: 16-18 iunie 2009
• Timp de trei zile, 10 
specialişti în domeniul 
educaţiei incluzive din 
România şi 10 din 
Republica Moldova 
au lucrat pentru:
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identificarea şi diseminarea celor mai bune 
practici în lucrul cu copiii cu CES proveniţi din 
familii dezorganizate (metode de consiliere, jocuri 
educative, tehnici de lucru în ergoterapia copiilor 
cu CES)

stabilirea criteriilor de selecţie pentru copiii care 
vor participa la atelierele de ergoterapie;

structurarea programului atelierelor de lucru;
selectarea temelor de interes pentru portalul 

web.

WORKING GROUP PENTRU SPECIALIŞTII ÎN DOMENIUL 
EDUCAŢIEI SPECIALE DIN ROMÂNIA ŞI MOLDOVA
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ATELIERE DE ERGOTERAPIE PENTRU COPII CU CES 
DIN ROMANIA ŞI MOLDOVA

• Loc de desfăşurare: Tabăra Poiana 
Căprioarei Vaslui

• Perioada: 20-25 iulie 2009
• Timp de cinci zile, 36 de copii cu CES 

împreună cu 10 specialişti în domeniul 
educaţiei incluzive din România şi din 
Republica Moldova au participat la 
următoarele activităţi de ergoterapie şi 
relaxare:
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împletituri (tesături, macrameuri)
arte plastice (pictura, desen, modelaj în 
plastilină, origami) 
poveste în imagini
jocuri de construcţie (puzzle-uri, cuburi)
jurnalul taberei
jocuri sportive, dans
excursie la obiective turistice din judeţul 
Vaslui (Muzeul “Ştefan cel Mare”, Statuia 
ecvestră de la Podul Înalt, Mănăstirea 
Moreni)
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ATELIERE DE ERGOTERAPIE PENTRU COPII CU 
CES DIN ROMANIA ŞI MOLDOVA

• Loc de desfăşurare: Tabăra Soroca
• Perioada: 5-10 octombrie 2009
• Timp de cinci zile, 18 copii cu CES din 

România au participat împreună prietenii lor 
din Republica Moldova la ateliere de 
ergoterapie, au mers în vizitã la diferite
institutii si obiective turistice (Cetatea Soroca, 
Mănastirea Cosăuţi, Lumânarea Recunoştinţei)
si au avut parte de diverse activităţi de 
recreere.



Programul de Vecinatate 
Romania – Republica Moldova 2004-2006

Phare CBC 2006



Programul de Vecinatate 
Romania – Republica Moldova 2004-2006

Phare CBC 2006



Programul de Vecinatate 
Romania – Republica Moldova 2004-2006

Phare CBC 2006



Programul de Vecinatate 
Romania – Republica Moldova 2004-2006

Phare CBC 2006

REALIZAREA PORTALULUI WEB AL CENTRULUI 
TRANSFRONTALIER DE RESURSE PENTRU 
EDUCAŢIA INCLUZIVĂ

http://www.centrultransfrontalierpentruco
pii.ro
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GÂNDURI ŞI EMOŢII DE TABĂRĂ
“Mi-am făcut mulţi prieteni şi am învăţat 

lucruri interesante” – Robert
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GÂNDURI ŞI EMOŢII DE TABĂRĂ
“Ne-am distrat şi ne-am jucat” – Alex
“Am învăţat lucruri frumoase!” –

Georgiana
“Mi-a plăcut în tabără.      

                                    Aici mi-am făcut o   
                                    prietenă pe nume 

Sabina” - Sanda



Programul de Vecinatate 
Romania – Republica Moldova 2004-2006

Phare CBC 2006

• GÂNDURI ŞI EMOŢII DE TABĂRĂ
“Mi-a plăcut fotbalul, activităţile şi mi-am 

făcut noi prieteni” - Valera
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• GÂNDURI ŞI EMOŢII DE TABĂRĂ
“Am zâmbit, am râs în hohote, am dansat, ne-

am jucat, ne-am plimbat, ne-am împrietenit, 
am şi muncit. Am trăit frumos aceste zile. Mai 
vreau…” - Cristina G.
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• GÂNDURI ŞI EMOŢII DE TABĂRĂ
“Au fost 5 zile de neuitat. 5 zile trăite frumos, 5 

zile pline de activităţi, 5 zile de cunoştinţe noi, 
de prieteni noi, 5 zile petrecute în paradis” -

Lilia
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• GÂNDURI ŞI EMOŢII DE TABĂRĂ
• “Copiii sunt cei mai deosebiţi. Bravo pentru 

curaj şi implicare! Ar trebui să luăm exemplu! 
Minunate activităţile şi atmosfera. M-am simţit 
minunat şi am redevenit copil. Alături de copii    

• am lucrat, m-am jucat, 
• am dansat şi am râs 
• aşa cum nu am mai  
•                                         făcut de mult.” – Elena


