
                                                                                    

 

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

 

 În data de 24.11.2022 a avut loc a IV-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, de către partenerul din Ucraina. La această activitate au participat membrii 
grupului țintă format din: cadrele didactice de la Școala Profesională Specială „Sfântul 
Stelian”, Școala Profesională Specială „Ion Pillat” și Centrul Incluziv Hliboca. 

 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. 

 În cadrul acestei activități, intitulată “Munca unui profesor logoped în instituția 
„Centrul incluziv din Hliboca”, specialiștii de la Centrul de Resurse Incluzive pentru 
copiii cu Cerințe Educaționale Speciale din Hliboca au prezentat programul pe care îl 
desfășoară un logoped din acest Centru.  

  În acest sens au fost prezentate secvențe video ale lecțiilor, au fost descrise 
principalele metode și forme de lucru cu copiii cu tulburări de vorbire. 

 De asemena, au fost prezentate principalele atribuții ale personalului Centrului și 
anume: 

- acordarea de consiliere și asistență psihologică părinților sau reprezentanților legali 
ai copiilor cu TSA în vederea formării unei motivații pozitive în ceea ce privește 
dezvoltarea, 

- acordarea de asistență consultativă cadrelor didactice din învățământul secundar 
general, cu privire la specificul organizării prestării de servicii psihologice-pedagogice, 
corecționale-de dezvoltare. 

- participarea în cadrul echipei de sprijin psihologic și pedagogic a unui copil cu nevoi 
educaționale speciale. 

- monitorizarea dinamicii dezvoltării copilului prin interacțiunea cu părinții 
(reprezentanții legali) ai copiilor cu dizabilități și instituțiile de învățământ în care aceștia 
studiază. 

  Un alt moment a constat în prezentarea interacțiunii și cooperării între „Centrul 
incluziv din Hliboca” și Liceul din Camianca, una dintre instituțiile de învățământ în care 
învață cel mai mare număr de copii cu dizabilități din zonă.  

 

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. 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


