
1. Reforma sistemului
rezidențial de îngrijire
a copilului

Promovarea activităţilor
de implementare a
Strategiei şi a Planului
naţional de reformă a
sistemului rezidenţial de
îngrijire a copilului în
raioanele Florești,
Ialoveni și mun.
Chișinău

iulie 2008 - decembrie 2017AO ”Lumos Foundation
Moldova”

Ministerul Educaţiei 29,019,840 MDL (294
956 GBP - anul 2013)

CHLG, Marea
Britanie
Lumos Foundation,
Marea Britanie

(1) calitatea vieții a crescut pentru cca. 115 de copii (40
reintegrați în familiile lor biologice; prevenirea
instituționalizării a cca. 50 copii, 35 copii plasați în cadrul
serviciilor substitutive familiei); (2) monitorizarea
situației a 280 copii; (3) asistență autorităților locale din
raionale Florești și Ialoveni în procesul de
lichidare/închidere a 4 școli-internat (3 deja închise); (4)
crearea serviciilor substitutive familiei: 3 case
comunitare; 23 servicii de asistență parentală
profesionistă; 2 case de copii de tip familie. (5) 437
profesori instruiți.

2. Dezvoltarea și
promovarea educației
incluzive

Asigurarea accesului
copiilor cu CES la
educație de calitate prin
dezvoltarea educației
incluzive

aprilie 2010 - decembrie 2017AO ”Lumos Foundation
Moldova”

Ministerul Educaţiei 10,027,117 MDL  (193
086 GBP - doar 2013)

Lumos Foundation,
Marea Britanie

(1) Asigurarea incluziunii școlare a cca 450 de copii cu
CES; (2) Asistență autorităților RM în dezvoltarea cadrului
normativ și de politici în domeniul educației incluzive:
Programul de dezvoltare a educației incluzive,
Regulamentul privind redirecționarea finanțelor în
procesul reformei sistemului rezidențial, Structura model
și Ghidul de implementare a Planului Educațional
Individualizat, Reglementări specifice privind evaluarea
finală și certificarea copiilor cu CES, etc.
(3) Crearea serviciilor de suport educațional la nivel
raional - Serviciul de asistență psihopedagogică în
raioanele Ialoveni și Florești;
(4) crearea centrelor de resurse pentru educația incluzivă
în 12 instituții de învățămînt general (6 per raion);
(5) implementarea unui model de educație incluzivă în 12
instituții de învățămînt general (6 per raion);
(6) elaborarea/editarea și difuzareaîn fiecare direcție și
instituție d eînvățămînt a 2 lucrări normative/
metodologice - suport în promovarea EI. Tiraj total - 4820
ex. (7) Elaborarea, editarea și difuzarea în fiecare
instituție de învățămînt superior și mediu de specialitate
a unității de curs Educație incluzivă. Tiraj total - 250 ex.
(8) Consolidarea capacităților specialiștlor implicați în
asistența copiilor cu CES: În total - cca. 6000 persoane în
15 regiuni.

3. Acces egal la
educaţie pentru copiii
cu CES în Moldova

Dezvoltarea a 4 şcoli
drept  şcoli  resursă în
educaţia incluzivă (L.T.
"ProSucces", Chişinău,
Şcoala-grădiniţă nr. 120,
Chişinău, L.T.
"Ştefăneşti", c.
Ştefăneşti, rn. Floreşti,
Şcoala primară
"Alexandru Donici",
Cahul

Aprilie 2011 -
Decembrie 2014

Centrul "Speranţa" Ministerul Educaţiei , CCF
Moldova, Centrul ”
Voinicel”, Centrul de
asistență legală pentru
persoane cu dizabilități,
PNUD

300,000 Euro Fundaţia pentru
Copii Pestalozzi
(LED);               Child
Aid, Marea Britanie;
World Jewish Relief,
Marea Britanie

1. 94 de copiii cu CES sunt integraţi în 4 școli generale;
2.  copiii din cele 4 şcoli  şi părinţii lor dezvoltă atitudine
pozitivă faţă de incluziunea copiilor CES;
3. Părinţii copiilor cu CES sunt instruiţi să promoveze
activităţi de protecţie a drepturilor la educaţie de
calitate. 4. Metodologia de calculare a gradului de CES
pentru copiii si stabilirea serviciilor de suport conform
necesităților.

Integrarea Copiilor cu
Dizabilităţi în instituţii
de învăţămînt general

A demonstra prin
activităţi pilot că
autorităţile locale pot
aplica cu succes
politicile naţionale  care
promovează integrarea
copiilor cu   dizabilităţi
în sistemul educaţional
de bază

ianuarie 2014- iulie 2016 FISM, Banca Mondială Ministerul Educaţiei 2.86 mln  dolari SUA Japonia 1) sprijin autorităţlor locale în elaborarea şi lansarea
Programului Naţional de Dezvoltare a Educaţiei Incluzive
precum şi suport în evaluarea numărului de copii cu
dizabilităţi, soluţionarea necesităţilor de infrastructură şi
instruire a cadrelor didactice. 2)  realizarea a 20 sub-
proiecte demonstrative cu scopul reabilitării şi
reconstrucţiei şcolilor pentru a răspunde necesităţilor
copiilor cu dizabilităţi, precum şi instruiri pentru părinţi,
profesori şi comunitate. 3) diseminarea practicilor bune
pentru încurajarea multiplicării naţionale a practicilor de
succes cu privire la integrarea copiilor cu dizabilităţi în
şcolile generale.
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2 Cetățenii abilitați
sporesc
responsabilitatea în
cadrul reformei
sectorului educațional
și calitatea
învățământului în
Moldova

Obiectivul strategic al
acestei inițiative este de
a permite cetățenilor
moldoveni să implice
autoritățile locale,
regionale și naționale în
politicile bazate pe
dovezi și dialogul
bugetar la capitolul
reforma sectorului
educațional, calitatea
serviciilor, precum și
prioritățile de dezvoltare
ale școlilor primare,
secundar generale și
liceale, și a permite un
mediu în care inițiativele
de responsabilizare
socială să prospere și să
se dezvolte.

2013-2018 Expert Group ONG Ministerul Educaţiei 696 mii dolari SUA Banca Mondială Cetățenii vor fi abilitați să aplice și să utilizeze
instrumentele de responsabilizare socială - audieri
publice, cărți comunitare, analize bugetare independente
- în sectorul educațional. Proiectul va pune în aplicare
proceduri de asigurare a calității datelor pentru a sprijini
dialogul de politici la nivel național. Proiectul este
conceput pentru a fi implementat pe o perioadă de 5 ani,
astfel încât să cuprindă 100 din 1397 de unități de
învățământ la nivelul învățământului primar și secundar
general. Estimăm că aceasta ar fi o masă critică pentru a
determina schimbări în întregul sistem. Rezultatele
instrumentelor de responsabilizare socială aplicate vor
servi pentru a cartografia situația școlilor și vor contribui
la reforma promovată de către Ministerul Educației.

FINALIZATE
1 Proiectul Lego Dezvoltarea abilităților

holistice ale copilului
prin joacă

august 2012 - iulie 2013 Ministerul Educației și
MoldDidactica

1 mln. dolari SUA UNCIEF 57000 copii din familii vulnerabile inclusiv din
Transnistria beneficiază de jucării cognitive

2 Educație Plus:
sprijinind și
dezvoltînd
incluziunea copiilor
romi într-o școală din
Republica Moldova

Scopul proiectului este
de a facilita procese
educaționale formale și
non-formale din școala
selectată pentru ca
copiii romi să fie mai
integrați în școală.

Ianuarie 2013 – Octombrie
2013

Ograda Noastra NGO Scoala din s. Zîrnești,
Gribova, raionul Cahul,
Hincesti

EUR 24'980 Liechtenstein
Development
Service (LED)

Obiectiv 1. Consolidarea proceselor educaționale ale
școlii din s. Zîrnești, astfel încât:
a. copiii romi dispun de rechizite pentru procesul
educaţional
b. rata de absenteism și abandon şcolar a scăzut
c. decalajul educațional dintre copiii romi și non-romi s-a
redus
d. cazuri de atiditudine segregaţionistă sînt combătute
e. personalul şcolii este instruit pentru a face față mai
bine provocărilor legate de educația incluzivă a copiilor
romi
 
Obiectiv 2. Formarea şi consolidarea capacităţilor
diferitor actori locali şi regionali (părinţi romi, autorităţi
locale, profesori şi administraţia şcolii), pentru a face faţă
proceselor educaţionale din comunitate.

3 Promovarea educației
incluzive la nivel local
în R. Moldova prin
schimbarea atitudinii
față de integrarea
copiilor cu dezabilități
în școlile generale

Promovarea educației
incluzive la nivel local în
R. Moldova prin
schimbarea atitudinii
față de integrarea
copiilor cu dezabilități în
școlile generale

Octombrie 2012 -
Decembrie 2013

IDIS Viitorul Ministerul Educației,
autoritățile administrației
publice locale de nivelul I și
II, instituțiile de învățămînt

MDL 752,555 (62385
dolari SUA)

UNICEF, Sergiu
Tomșa

1) Campania Națională de comunicare în educația
incluzivă în proces de derulare;
2) Evaluarea percepțiilor populației din 6 localități-pilot
privind educația incluzivă - în proces de derulare

4 Elaborarea
coeficienților de
incluziune pentru
formula de finanțare
a educației per elev

Elaborarea în continuare
şi adoptarea
coeficienţilor/indicilor
propuşi în formula
existentă de finanţare
per elev

Iulie 2012 - Octombrie
2013

CREDO + Vahram
Avanesyan

Ministerul Educației,
instituțiile de învățămînt

USD 57,650 + USD
15,000

UNICEF, Ludmila
Lefter

Raport cu privire la opţiunile pentru coeficienţii grupurilor
cu Cerințe Educaționale Speciale pentru formula de
finanţare per elev în scopul facilitării Educației Incluzive
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4

Acces egal la educaţie (AEE)Implementarea unui
program - pilot  care
vizează sporirea
accesului egal la
educaţie a copiilor cu
cerințe educaționale
speciale  din 15 raioane,
și 22 localităţi din
Republica Moldova
Implementarea unui
program - pilot  care
vizează sporirea
accesului egal la
educaţie a copiilor cu
cerințe educaționale
speciale  din 15 raioane,
și 22 localităţi din
Republica Moldova 

octombrie 2010 – martie
2013

AO Keystone Human
Services International
Moldova Association

Ministerul Educaţiei, APL de
nivel II, Direcțiile raionale
de învățămînt, Programul
Educațional ”Pas cu Pas”,
AO ”Femeia și Copilul -
Protecție și Sprijin”

250 mii dolari Early Childhood
Program / Open
Society Foundations
, Ludmila Malcoci
069501709

 
1) a fost elaborata Metodologia de implementare a
educației incluzive și Regulamentul-cadru și Standardele
de funcționare a școlii incluzive, care au fost aprobate de
Ministerul Educației prin ordinul 738 din 15.08.11[1];
2) a fost pilotata Metodologia de implementare a
educației incluzive și Regulamentul-cadru și Standardele
de funcționare a școlii incluzive în 22 de școli din 15
raioane ale țării;
3) Modelul educației incluzive a fost promovat la scară
națională și preluat de localitățile care nu au fost pilotate.
În acest sens, 22 de comunități-pilot din cadrul
proiectului au acumulat expertiză în educația incluzivă și
oferă suport în implementarea educației incluzive altor
comunități
din aria lor geografică.
4) 22 echipe multidisciplinare au fost dezvoltate și
capacitate în evaluarea copiilor cu CES și în elaborarea,
implementarea și
evaluarea planurilor educaționale individuale (PEI);
5) 225 de  copii cu cerințe educaționale speciale (CES) au
fost incluși în școlile / grădinițele generale din cele 22
localități-pilot, în baza PEI;
6) 166 de copiii cu CES învață în baza PEI cu un
curriculum modificat și 59 – cu curriculum adaptat;
7) 554 cadre didactice și educatori din școli și grădinițe
au fost capacitate și asigură implementarea practicilor de
educație incluzivă în procesul de lucru cu copiii;
8) Autoritățile publice locale din 22 comunități au fost
antrenate și responsabilizate în exercitarea obligațiilor de
implementare și promovare a educației incluzive;
9) 12 Servicii Psiho-Pedagogice raionale au fost
capacitate în implementarea și monitorizarea educației
incluzive;
10) Au fost dezvoltate 15 Centre de Resurse pentru
Educație Incluzivă în 15 școli-pilot și acordă servicii
educaționale pentru 486 de copii, dintre care 185 sunt
copii cu CES;
11) 188 de copii cu CES beneficiază de suportul cadrelor
didactice de sprijin. Keystone Moldova a contribuit la
instituirea și dezvoltarea serviciilor de suport pentru
incluziunea educațională a copiilor cu CES (cadre
didactice de sprijin), care au fost preluate de către
Direcțiile Raionale de Educație.
12)  Datorită activităților de advocacy ale Keystone
Moldova, APL-le au angajat psihologi și logopezi în
școlile-pilot.
13) 2049 persoane (colegi și părinți ai copiilor cu
dizabilități, reprezentanții primăriilor și alți membri ai
comunității) au fost sensibilizate cu privire la persoanele
cu dizabilități și educația incluzivă a acestora;
14) Au fost editate și diseminate 3 lucrări în domeniul
educației incluzive:
"Bune practici în educația incluzivă” – broșura care
prezintă 12 practici de succes din
școlile-pilot (http://keystonemoldova.
md/assets/documents/ro/publications/Inclusive-
education-good-practices.pdf);
”Educație incluzivă. Ghid metodologic pentru instituțiile
de învățământ
primar și secundar general” (în limba română - http:
//keystonemoldova.
md/assets/documents/ro/publications/Guide%
20inclusive%20education.pdf  și rusă - http:
//keystonemoldova.
md/assets/documents/ru/publications/Guide-inclusive-
education_rus.pdf. În
anexele 1-10 ale lucrării (pag. 105-172) se prezintă
Metodologia de implementare a educației incluzive și
Regulamentul-cadru și Standardele de
funcționare a școlii incluzive.
”Punte către înțelegere. Educație pentru incluziune,
toleranță, acceptare”
– o carte pentru copii (http://keystonemoldova.
md/assets/documents/ro/publications/bridge%20for%
20understanding%20content.pdf)
și un suport didactic pentru profesori în înțelegerea și
tratarea
dizabilității
(http://keystonemoldova.
md/assets/documents/ro/publications/didactical_support%20content.pdf).
15) S-a îmbunătățit semnificativ atitudinea membrilor
comunității, profesorilor, elevilor și părinților cu referire la
persoanele cu dizabilități, în general, și cu referire la
incluziunea școlară a acestora, în particular.
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