
Notă informativă 

 

Pe data de 10 decembrie 2020, la Chișinău, catedra Psihopedagogie Specială a 

Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă,, în parteneriat cu Universitatea din București, 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, România; Universitatea Pedagogicăde Stat 

”M.P. Dragomanov” din Kiev, Ucraina; Universitatea din Gavle, Suedia și Asociaţia pentru 

Persoane cu Dizabilităţi de Intelect HUMANITAS, a desfășurat Conferința Științifică 

Internațională cu genericul “Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în 

mediul educațional incluziv”.  

În acest context scopul conferinţei este identificarea problemelor actuale și soluțiilor de 

perspectivă pentru realizarea eficientă a asistenței complexe a copiilor cu cerințe educaționale 

speciale în mediul educațional incluziv. 

 Obiectivele conferinţei: 

 Prezentarea celor mai importante realizări în dezvoltarea Educaţiei Incluzive în Republica 

Moldova şi evidenţierea necesității elaborării modalităţilor de realizare eficientă a asistenței 

complexe a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv; reformarea 

serviciilor de asistență complexă, formularea programelor de intervenţie a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale în mediul educațional incluziv.  

Participanții la Conferință au avut ocazia să pună în dezbatere probleme actuale, provocări, 

oportunități, soluții contemporane ce țin de sporirea incluziunii socio-educaționale a persoanelor 

cu dizabilități prin formarea competențelor viitorilor specialiști pentru asistența complexă a 

copiilor cu cerințe educaționale speciale în consens cu politicile și bunele practici internaționale. 

La lucrările Conferinței au participat: 97 – Republica Moldova, 60 – România, Ucraina – 60, 

Suedia – 2, Marea Britanie -1, reprezentanţi ai mediului academic din Republica Moldova, 

Ucraina, România, Suedia, persoane cu dizabilităţi, experţi, reprezentanți ai ONG-urilor şi 

voluntari. 

 Materialele conferinței au fost editate în culegerea de articole Asistența complexă a 

copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv. Chişinău, coord. șt. 

Racu Aurelia. – Tipogr. UPS "Ion Creangă", 2020, 575 p. ISBN- 978-9975-46-480-2.  

 Rezultatele și beneficiile obținute în urma desfășurării conferinței sunt următoarele: 

 Creșterea gradului de acceptare, incluziune educațională a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale în mediul educațional incluziv; 

 Contribuirea la dezvoltarea serviciilor de asistență complexă a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale în mediul educațional incluziv  

 Evenimentul va oferi oportunități pentru desemnarea practicilor de succes în asistența 

complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv. 

 

"Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv". 

Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, Chişinău, 10 decembrie 2020 / coord. ştiinţ.: 

Racu Aurelia [et al.] . Chişinău, Tipogr. UPS "Ion Creangă, 2020. 575 p.  

ISBN 978-9975-46-480-2;  
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Șef catedra Psihopedagogie Specială                                       Ciobanu Adriana, dr.conf.univ. 
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