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 Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani, a organizat în data de 18.10.2022, la Școala 

Profesională Specială „Sfântul Stelian” din Botoșani Activitatea „Schimb de bune practici” în cadrul 

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

(Ucraina)” (acronim BEDUN), finanțat prin Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-

2020, Prioritatea de investiții 1.1 Cooperare Instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii 

accesului la educație și a calității acesteia.

 La această activitate au participat cadre didactice de la Școala Profesională Specială „Sfântul 

Stelian” din Botoșani, Școala Profesională Specială „Ion Pillat” din Dorohoi și specialiști de la Centrul 

Incluziv pentru copii cu Cerințe Educaționale Speciale din Ucraina. Acestora li s-au alăturat și cadre 

nedidactice, elevi cu cerințe educaționale speciale de la Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian”, 

precum și membrii echipei de implementare a proiectului. 

 Activitatea a creat premisele unor schimburi de experiențe și a unor transferuri de bune practici 

între cadre didactice din ambele părți ale frontierei privind dezvoltarea abilităților de implementare a 

strategiilor moderne și eficiente de motivare și cooperare în activitățile elevilor.

 Conform agendei, cadrele didactice și nedidactice ale Școlii Profesionale Speciale „Sfântul 

Stelian” din Botoșani au prezentat personalului din Ucraina 6 Proiecte educative: “Dezvoltarea psiho-

fizică prin muzică și mișcare”, „Prezentarea școlii”, “Prezentarea activităților extrașcolare”, „Secvențe din 

activitățile de terapii specifice cu suport educațional”, “Stimularea comunicării prin teatru cu marionete”, 

”Evaluarea psihologică și educațională cu ajutorul soft-urilor educaționale“.

 La finalul activității, copiii au oferit participanților materiale realizate în cadrul atelierelor de lucru și 

au prezentat, sub îndrumarea cadrelor didactice, un moment artistic emoționant care a creat premisele 

unor amintiri deosebite.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este: Cozmoleanu Liliana, manager proiect.
Tel: 0040.231.515020 int.5131, Fax: 0040.231.514715, e-mail: cozmoleanu.liliana@cjbotosani.ro

Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre care au decis să-şi 
unească treptat cunoștințele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de 
extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi 
dezvoltare durabilă, păstrând totodată diversitatea culturală şi libertățile 
individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtășire a realizărilor şi 
valorilor cu statele din afara granițelor sale. 

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.
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