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 Incluziunea educaţională a tuturor copiilor din comunitate  

     Acest subiect a fost pus în 

discuţie în cadrul şedinţei comune a 

părinţilor ce educă copii cu CES, 

inclusiv cu dizabilităţi şi a părinţilor 

copiilor majoritari din gimnaziul 

Pohrebea raionul Dubăsari. La 

începutul şedinţei părinţii erau mai 

timizi, mai puţini receptivi la cele ce 

se petrecea în jur. Pentru a destinde 

a t m o s f e r a ,  o r g a n i z a t o r i i  a u 

organizat lucrul în grupuri şi au 

îndemnat participanţii să examineze 

studiile de caz propuse. Părinţii, 

îndeosebi cei cu copii majoritari, au 

conştientizat că copiii cu CES 

i n f l u e n ţ e a z ă  p o z i t i v  a s u p r a 

c o m p o r t a m e n t u l u i  c o p i i l o r 

majoritari. La rîndul lor, ei devin 

mai toleranţi, mai săritori la nevoie. 

Incluziunea Valericăi (dependentă 

de cărucior) în colectivul clasei a 

schimbat  radical  viz iunea 

colegilor de clasă, chiar şi din 

şcoală, faţă de un copil cu CES 

sau dizabilitate. Din spusele 

părinţilor, colegii se bucură de 

succesele ei, se străduie s-o 

ajute, să-i ofere un sprijin, s-o 

însoţească la şcoală. Părinţii, 

prin exemple concrete,  au 

argumentat incuziunea copiilor 

c u  C E S  î n  i n s t i t u ţ i a  d e 

învăţămînt şi au remarcat că cu 

cît mai timpuriu se realizează, 

cu atît mai mari sunt şansele de 

a fi acceptaţi de comunitate. 

 

Vera Stahi,  

coordonator de program 

„Asistenţă şi Sprijin Familiei” 
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SERVICII SPECIALIZATE PENTRU  

COPILUL DIN COMUNITATE 

Lună de lună serviciul specializat „Echipa Mobilă” al 

Asociaţiei Obşteşti „Femeia şi Copilul-Protecţie şi 

Sprijin” acordă asistenţă specializată copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale (CES) şi familiilor acestora din 

raioanele Criuleni şi Dubăsari. Beneficiari ai serviciilor 

sînt copiii cu dizabilităţi de vîrstă timpurie (0-6 ani) şi cu 

dizabilităţi grave pînă la 18 ani. 

În luna martie 33 de copii din satele Izbişte, Hîrtopul 

–Mare, Maşcăuţi, Cimişeni, Ustia, Coşniţa, Cocieri, 

Pohrebea au beneficiat de asistenţă specializată oferită de 

către specialişti: logoped, psihopedagog, kinetoterapeut, 

ergoterapeut. Din ei 28 de copii au primit asistenţă în 

cadrul instituţiilor preşcolare, în care sunt incluşi, iar 5 

copii au primit asistenţă la domiciliu, fiind cu dizabilităţi 

mai severe. 

În proces de lucru ne bucurăm de receptivitatea 

cadrelor didactice şi motivaţia părinţilor ce participă activ 

în cadrul ocupaţiilor alături de copil. Fiecare dintre ei 

conştientizează că prin efort comun este posibil de a ajuta 

şi a diminua problemele copilului. Părinţii au preluat 

practici de lucru din timpul orelor de asistenţă oferite de 

către specialişti şi astfel reuşesc să asigure continuitatea 

întregului proces de asistenţă. Respectiv şi rezultatele 

sunt mai îmbucurătoare. 

Graţie serviciului Echipa Mobilă la nivel de fiecare 

comunitate în sprijinul familiei şi copilului se dezvoltă 

noi parteneriate eficiente ce asigură calitatea şi 

durabilitatea asistenţei specializate. 

 

Mariana Mîţu, psiholog 
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Formarea cadrelor didactice din  

grădiniţe în educaţia incluzivă 
   

 

     Modulul de formare a cadrelor didactice din instituţiile de 

învăţămînt preşcolar „Educaţia incluzivă a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale de vîrstă preşcolară” s-a desfăşurat în cadrul 

proiectului „Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES din 

raioanele Criuleni şi Dubăsari”, susţinut financiar de reprezentanţa 

SOIR Moldova. Participanţii s-au implicat activ în abordarea 

subiectelor din domeniul educaţiei incluzive. Ei şi-au împărtăşit 

experienţa pedagogică personală în individualizarea procesului 

educaţional pentru copii cu CES, inclusiv cu dizabilităţi, prin 

aplicarea metodelor interactiv- participative. 

Modulul de formare a fost facilitat de trainerii: Elvira Bulgac, 

şef Servicu de Asistenţă Psihopedagogică din raionul Criuleni, Ina 

Cazacu, coordonator program „Educaţie incluzivă”, Larisa 

Moscalenco, coordonator program „Advocacy”, Vera Stahi, 

coordonator program „Asistenţă şi sprijin familiei”, Mariana Mîţu, 

coordonator „Servicii de suport”- membri ai echipei AO „FCPS”.  

Scopul formării a fost orientat spre formarea competenţelor 

cadrelor didactice în organizarea procesului educaţional incluziv din 

perspectiva adaptării programelor şi formei de educaţie la 

necesităţile copiilor cu CES. 

Importanţa modulului de formare a fost identificată în baza 

chestionarelor de evaluare finală ca fiind eficientă şi necesară, 

deoarece educatorii au fost iniţiaţi cu elementele de bază a 

procesului educaţional –incluziv.  

Victoria Secu, director executiv A.O. ”Femeia şi Copilul – 

Protecţie şi Sprijin„ a finalizat cursul de formare cu un mesaj de 

felicitare adresat participanţilor în acumularea cunoştinţelor şi 

abilităţilor pentru implementarea eficientă a educaţiei incluzive în 

instituţiile pe care le reprezintă. Ea a apreciat eforturile membrilor 

echipei asociaţiei în desfăşurarea cu succes a cursului de formare şi 

a încurajat participanţii să aplice în practică, apelînd la asistenţa 

asociaţiei în caz de necesitate. 

 

Ina Cazacu, coordonator program “Educaţie incluzivă”  
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“Mă bucur nespus de mult, că şi de copilul meu mai are grijă  

cineva” Valentina M., Maşcăuţi 

“Să le de-a domnul sănătate doamnelor de la AO “FCPS”, care 

au grijă de noi, cei mai puţin asiguraţi.” Maria P., Ustia 

“Graţie produselor alimentare primite am economisit bani din 

care voi procura hăinuţe pentru copiii mei. Mulţumesc mult”  

Ana Ş. Ciopleni 

“Azi toţi au nevoie de ajutor, îndeosebi, de ajutor material...” 
Cristina B. Maşcăuţi 

  În prima lună a primăverii, AO “Femeia 

şi Copilul—Protecţie şi Sprijin” în cadrul 

proiectului “Incluziunea socio-educaţională a 

copiilor cu CES din raioanele Criuleni şi 

Dubăsari”, susţinut financiar de către SOIR—

Moldova, a distribuit pachete sociale (produse 

alimentare) familiilor defavorizate care educă 

copii cu cerinţe educaţionale speciale, inclusiv 

cu dizabilităţi, din localităţile Ciopleni, 

Măşcăuţi, Izbişte, r-ul Criuleni, şi Ustia, r-ul 

Dubăsari. 
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Rezultate vădite într-un termen scurt…      

       În luna aprilie a anului precedent am luat cunoştinţă cu 

membrii Echipei Mobile, care activează în cadrul proiectului 

„Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES din 

raioanele Criuleni şi Dubăsari”, susţinut financiar de SOIR 

Moldova. Mi s-a propus ca fetiţa mea Damiana să beneficieze 

de asistenţă specializată din partea ergoterapeutului şi 

logopedului, deoarece deja avea mai mult de 2 anişori impliniţi 

şi nu vorbea, nu putea ţine nimic în mînă, şi în genere, nu făcea 

anumite mişcări cu mînuţele. Mai mult ca atît, nu se ţinea pe 

picioare. După o ocupaţie intensivă pe parcursul a jumătate de 

an, am observat primele rezultate. Fetiţa face diferite aplicaţii, 

desenează, automat a început să pronunţe primele cuvinte, 

numeşte obiectele cu numele lor. A devenit mai degajată la 

ocupaţii, este cointeresată să obţină ceea ce i se cere. Mînuţele 

îi dau o mai mare ascultare, nu mai scapă obiectele din mînă, 

încearcă să deschidă, să închidă sticluţele de apă, suc, ceia ce-i 

produce o satisfacţie nemaipomenită. Eu ca părinte mă simt 

mai împlinită, frica permanentă că nu voi mai obţine rezultate 

în dezvoltarea fiicei au rămas în urmă. Şi am înţeles, că numai 

lucrînd zi de zi, se poate obţine totul. 

 

 
Cristina C., părinte Cimişeni  


