
Scopul proiectului:

comunitate online

40 de copii din 3 Centre de plasament  

din mun. Chisinau: CCAF, Casa Gavroche, 

Centrul de plasament temporar

RAPORT ANUAL 2016 

 PROIECTUL: 

''INCLUZIUNEA SOCIO- 

ȘCOLARĂ A COPIILOR ÎN 

SITUAȚIE VULNERABILĂ 

ÎN SISTEMUL 

EDUCAȚIONAL'' 

Copii în situație vulnerabilă

Grupul Țintă: 
 100 profesori din Liceele N. Sulac,  V. 

Lupu și Gimnaziul I.L. Caragiale

Direcția Generală Educație, 
Tineret și Sport

60 de Angajatii celor 3 centre de 

plasament partenere

Direcția municipală pentru 
protecția drepturilor copilului 

profesori constientizează 

necesitatea abordării 

individualizate în lucru cu 

copii in situație vulnerabilăangajații din Centru de 

plasament participanți la 

sesiuni de mentorat,  aplică 

cunoștințele obținute la 

sesiunile informative in 

activitatea de zi cu zi 

copii participanți 

la activități se 

bucură de 

apartenența la un 

grup creativ

Activitățile destinate copiilor au contribuit la sensibilizarea 

opiniei copiilor tipici din liceele partenere prin manifestarea 

unor atitudini non-discriminatorii față de copiii din familii 

vulnerabile. 
Subiecte discutate:  

- Cine sunt EU 
- Comunicarea eficientă - performanță în educație;  

- Toleranță prin soluționarea constructivă a conflictelor 
- Valorile prieteniei 

Garantarea accesului la educație de calitate  și 

asigurarea unui mediu incluziv  pentru copiii 

 vulnerabili din centrul de plasament. 



Pedagogul de suport școlar, asistă copiii în pregătirea temelor pentru
acasă, identifică problemele cu care se confruntă fiecare copil în
parte în însușirea anumitor discipline școlare.  Suportul școlar se
realizează 5 zile în săptămână.
Sarcina pedagogului este de a-i ajuta pe copii să înțeleagă
subiectele propuse spre învățare, de a lucra individual cu fiecare
copil și de a acorda atât timp cât este necesar pentru a explica
materia școlară pe care copilul nu a înțeles-o la școală. 
În fiecare Centru de plasament activează câte un pedagog de suport
școlar, care este finanțat de proiect. 
Suplimentar, s-au furnizat rechizite pentru beneficiari. 

SUPORT ȘCOLAR

din Liceele  „N. Sulac”, „V. Lupu” și Gimnaziului
„I. L. Caragiale

Scop:  Facilitarea completării  PEI de către toţi
factorii implicaţi în asistența copilului (cadre

didactice de predare, cadre didactice de sprijin,
diriginți, psiholog școlar) pentru asigurarea

incluziunii în procesul educațional și a progresului
în dezvoltarea copilului în funcție de potențialul

acestuia, identificând strategii, resurse,
tehnologii, servicii etc. 

 
 

SEDINȚE DE MENTORAT  PENTRU 

PROFESORII ȘI MEMBRII ECHIPEI 

MULTIDISCIPLINARE

Colaborare defectuoasă cu DMPDC. 
Ident i f icarea unui  nou of ic iu .  

Ext inderea spre a l te  3 ra ioane.  

Provocări și 

Perspective:


