
         

 
 
 
 

REȚEA EDUCAȚIONALĂ TRANSFRONTALIERĂ ÎNTRE JUDEȚUL BOTOȘANI 
(ROMÂNIA) ȘI RAIONUL HLIBOCA (UCRAINA) 2 SOFT/1.1/112 

 
 

 În data de 06.10.2022 a avut loc a II-a activitate- „Schimb de bune practici”, 
în cadrul proiectului: ”Rețea educațională transfrontalieră între județul Botoșani 
(România) și raionul Hliboca (Ucraina)” (acronim BEDUN), 2 SOFT/1.1/112, 
organizată în format hibrid. 

 

 În cadrul acestei activități specialiștii de la Centrul de Resurse Incluzive 
pentru copiii cu Cerințe Educaționale Speciale din Hliboca au prezentat: 

 

• Relevanța educației incluzive în cadrul temei intitulată: “Centru modern de 
resurse inclusive- provocări și perspective”, 

• Statistica formei de educație incluzivă în districtul Hlyboka, 

• Turul virtual al instituției, 

• Principalele sarcini ale specialiștilor de la Centrul de resurse incluzive. 
Dezvoltarea abilităților în utilizarea metodelor de lucru cu diverse materiale 
și instrumente moderne, inclusiv tehnologiile informației și comunicațiilor, 

• Activitățile: „Atelier de pictură și desen”, „Arta depășește barierele!”. 
 
 

 Proiectul este 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. 
 
  
 Prin participarea la această activitate, grupul țintă a avut ocazia să compare 
și să asimileze informații privind utilizarea programelor moderne, simulatoarelor, 
dispozitivelor și jocurilor pe calculator care deschid oportunități suplimentare 
pentru psihologi, logopezi, terapeuți și alți specialiști din educația specială în 
diagnosticarea copiilor cu CES, identificând caracteristicile individuale ale fiecărui 
copil și oferind recomandări specifice care trebuie incluse în planurile educaționale 
individuale alea cestora, asigurând corectarea defectelor, dezvoltarea copilului și 
controlul asupra dinamicii schimbărilor, pentru a primi o educație modernă și 
dezvoltare independență. 

   

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. 
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