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Comunicat de presă 

Vizit ă de studiu 

,,Viitorul începe astăzi:practici de orientare şcolară şi profesională”  

 
 

Președintele Consiliul Județean Botoșani, domnul Costică Macaleţi, a participat ieri, 
10 octombrie 2016,  la întâlnirea organizată de Consiliul Județean Botoșani  şi  Inspectoratul 
Școlar Județean Botoșani, din cadrul vizitei de studiu "The future begins today: educational 
and profesional guidance practices".  

Vizita de studiu Erasmus+  are ca scop punerea în valoare a impactului proiectelor 
finanţate din fonduri europene asupra orientării şcolare şi profesionale, a favorizării accesului 
tinerilor (inclusiv a celor cu nevoi educaţionale speciale sau provenind din medii sociale 
dezavantajate), pe  piaţa  muncii naţionale şi europene. 

Întâlnirea a avut loc la Muzeul de Etnografie – Casa Ventura în prezenţa doamnei 
Mihaela Huncă - inspector  general al ISJ Botoșani,  prof. Marioara Ene - reprezentant al 
Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale și a doamnei Laura Tocariu – șef Muzeu Etnografic. 

Participanții prezenți la eveniment, cadre didactice din Estonia, Italia, Spania, 
specialişti în domeniul educaţiei copiilor cu nevoi speciale, au avut ocazia de a împărtăşi 
experienţele lor . 

"V ă urăm bun venit la Botoșani. Faptul că astăzi, ne aflăm în acest format este un 
semn bun și reflectă interesul tuturor pentru educație. Sperăm să ne ridicăm cât mai 
repede la standardele europene, inclusiv în ceea ce privește politicile de integrare socială. 
Trebuie să acordăm  importanţa cuvenită copilului. Vreau să vă mulţumesc pentru că aveţi 
grijă de copii” a declarat domnul Costică Macaleţi. 

Impactul la  nivel judeţean al proiectelor educationale  cu  finantare  europeană, 
derulate la nivelul judeţului Botoşani, este vizibil în activitatea cotidiană a ISJ și DGASPC, 
care și-au imbunătăţit competenţele şi modul de abordare a problematicii lor. 

La finalul întălnirii, participanţii au primit în dar un album al județului Botoșani și au 
vizitat Muzeul de Etnografie. 
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