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REȚEA EDUCAȚIONALĂ TRANSFRONTALIERĂ ÎNTRE JUDEȚUL BOTOȘANI (ROMÂNIA) ȘI RAIONUL 
HLIBOCA (UCRAINA) 

 

Titlu: ”Rețea educațională transfrontalieră între județul Botoșani (România) și raionul Hliboca   
(Ucraina)” 

Acronim: BEDUN 

Contract de grant cu nr. de referință 2SOFT/1.1/112 

Finanțare: Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, Prioritatea 1.1. Cooperare 
instituțională în domeniul educației în vederea îmbunătățirii accesului la educație și a calității 
educației. 

Beneficiari: Consiliul Județean Botoșani, în calitate de Beneficiar lider și Consiliul Local Hliboca, în 
calitate de Beneficiar 1. 

Școlile Profesionale Speciale din Județul Botoșani care vor beneficia de proiect sunt: 

• Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoșani 

• Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi 
 

Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea serviciilor educaționale și 

asigurarea condițiilor speciale destinate copiilor și tinerilor cu dizabilități și alte cerințe educaționale 

speciale și susținerea serviciilor de incluziune activă, pentru a preveni excluderea profesională și social 

a copiilor și tinerilor din două școli profesionale speciale din județul Botoșani (RO) și din Centrul de 

Incluziune Socială pentru Copiii din Districtul Hliboca (UA). 

 

Obiective specifice: 

1. Dezvoltarea bazei materiale din școli pentru desfășurarea unor activități de 

reabilitare/abilitare (recuperare) a copiilor/tinerilor cu dizabilități (cabinete de kinetoterapie, 

logopedie, teren de sport) și pentru dobândirea de competențe profesionale a acestora (dotări 

ateliere), sporind atractivitatea învăţământului şcolar special, astfel încât acesta să fie în măsură să 

ofere activităţi, programe care răspund mai bine nevoilor copiilor, tinerilor cu CES în materie de 

învăţare şi de dezvoltare personală și care să faciliteze integrarea acestora pe piața muncii. 

2. Schimb de bune practici privind pregătirea și perfecționarea continuă a personalului didactic 

și nedidactic pentru satisfacerea cerințelor învățământului incluziv (cunoaşterea problematicii 

dizabilităţii şi utilizarea modalităţilor, mijloacelor şi formatelor argumentative şi alternative adecvate 

de comunicare, a tehnicilor şi materialelor educaţionale potrivite pentru susţinerea persoanelor cu 

CES). 

3. Asigurarea serviciilor educaționale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din Raionul 

Hliboca, prin înființarea unui nou centru de incluziune care să asigure educația generală și completă 

a copiilor, accesul la educația profesională și la învățământul universitar, pe baza fiecărui copil 

competențe, prin metodele necesare. 

Durată de implementare: 28 luni, respectiv: 01.01.2020 – 30.06.2022. 

Buget: Valoarea totală a proiectului este de 254.767 euro  

 



 

Activități: 

Activitățile principale constau în achiziționarea de dotări noi și echipamente tehnologice moderne 
necesare activităților de evaluare/ diagnosticare/ recuperare medicală și senzorială a elevilor cu 
cerințe educaționale speciale, precum și pentru formarea lor profesională adecvată așteptărilor pieței 
forței de muncă, precum și schimburi de bune practici în vederea creșterii nivelului de înțelegere a 
nevoilor specifice de învățare ale elevilor cu CES și dezvoltării abilităților în utilizarea tehnicilor de 
lucru cu diverse materiale și instrumente moderne, inclusiv tehnologii ale informației și comunicațiilor. 

Aceste activități sunt: 

• Amenajarea și dotarea sălii de kinetoterapie, a sălii de logopedie și a atelierelor de 
croitorie la Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoșani cu echipamente pentru 
recuperare fizică,  de stimulare senzorial – tactilă, psihomotrică, logopedică și cognitivă, 
mașini de cusut și instrumente și consumabile pentru atelierele de croitorie, baterii de 
teste standardizate pentru evaluare/reevaluare/diagnosticare a deficiențelor / 
dizabilităților copiilor cu CES, mobilier și echipamente IT (laptop,imprimantă, tablă 
interactivă); 

• Desfășurarea a 4 Schimburi de bune practici care constau în 4 întâlniri comune, cu 6 membri 
ai personalului de la Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoșani, 6 profesori de la 
Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi și 5 profesori de la Centrul de Resurse 
Incluziv pentru Copii cu CES din Hliboca, Ucraina, organizate astfel: 

✓ Două întâlniri în România: una la Școala Profesională Specială „Sf. Stelian” Botoșani 
și una la Școala Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi; 

✓ Două întâlniri în Ucraina: una la Consiliul Local Hliboca și una la Centrul de Resurse 
Incluziv pentru Copii cu CES. 

• Construirea și amenajarea unui Teren de sport multifuncțional la Școala Profesională 
Specială „Ion Pillat” Dorohoi pentru a asigura o stare optimă de sănătate și condiție fizică 
prin activități sportive pentru copiii cu CES de la Școala Profesională Specială „Ion Pillat” 
Dorohoi. 

• Realizarea de materiale de promovare și informare a acțiunilor proiectului. 

• Organizarea de conferințe de presă pentru prezentarea proiectului și la sfârșit de proiect. 

 

Stadiul proiectului: A fost achiziționat primul lot de mobilier la Școala Profesională Specială „Sf. 
Stelian” Botoșani și au fost finalizate lucrările la Terenul de sport multifuncțional la Școala 
Profesională Specială „Ion Pillat” Dorohoi. 

 

Elemente de vizibilitate  

Echipamente și dotări la Școala Profesională Specială „SF . Stelian” Botoșani  

Terenul de sport multifuncțional de la Școala Profesională Specială „Ion Pillat”  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul 
Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program. 

Acest webpage a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui webpage intră în responsabilitatea 
Județului Botoșani prin Consiliul Județean Botoșani şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene 
sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020. 


