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1.

Parteneriatul Global pentru Educaţie

oferirea accesului echitabil
la programe de educație
timpurie copiilor din mediul
rural și a celor cu nevoi
speciale; îmbunătățirea
calității educației prin
sporirea capacității
educatorilor de a aplica
noul curriculum centrat pe
copil și standardele de
dezvoltare; dotarea cu
materiale didactice și
programelor parentale.

Martie 2012
-  Octombrie 2014

Ministerul Educaţiei UNICEF: partener-
coordonator local;
Banca Mondială:
responsabilă de
administrarea
grantului;
FISM: agenţia
responsabilă de
componenta
Renovarea
instituţiilor
preşcolare

4,400,000 USD Parteneriatul Global pentru
Educaţie

1) Renovarea și dotarea cu mobilier, materiale
didactice, cărți, jucării a circa 41 instituții
preșcolare;
2) Renovarea și dotarea cu echipament
specializat unui centru de reabilitare pentru
copiii cu nevoi speciale;
3) 130 de centre care vor presta servicii de
mentorat și formare continuă pentru 7000 de
educatori vor fi dotate cu echipamente;
4) Toate instituțiile preșcolare din țară vor
primi cărți și materiale didactice.

2 Reabilitarea
infrastructurii preșcolare

FISM, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

20 mln. Euro Guvernul României

3 Un start bun în viaţă
pentru copiii din
mediul rural din
Moldova

Consolidarea educaţiei de
calitate pentru copiii mici
pe parcursul întregii
perioade de dezvoltare
timpurie, inclusiv în
perioada şcolii primare, şi
introducerea noii
metodologii de predare în
formarea iniţială a cadrelor
didactice, în scopul sporirii
impactului proiectului la
nivel sistemic

August 2012- Iulie 2015 Asociaţia Obştească Programul
Educaţional „Pas cu Pas”,

Cornelia Cincilei

Ministerul
Educaţiei, colegiile
si facultatile
pedagogice, APL
direcţiile raionale
de învăţământ,
tineret şi sport.

316,840 Euro Liechtenstein Development
Service

• Elaborarea şi publicarea unui pachet
comprehensiv de materiale pentru promovarea
calităţii în educaţia timpurie (inclusiv perioada
şcolară mică), cu utilizarea pachetului de
materiale de calitate ISSA şi alte materiale noi
pentru instruirea şi mentoratul diferitelor
grupuri-ţintă;
• Dezvoltarea capacităţii experţilor şi
formatorilor naţionali din PEPP (Programul
Educațional ”Pas cu Pas”) de a desfăşura
training-uri pentru grupurile ţintă şi a oferi
asistenţă tehnică pe teren;
• Sporirea capacităţii a 160 cadre didactice de
la ciclul preşcolar din 40 grădiniţe şi Centre
Comunitare de a oferi programe de calitate
centrate pe copil;
• Sporirea capacităţii cadrelor didactice de la
ciclul primar din 35 şcoli de a promova
principiile educaţiei centrate pe copil şi a
asigura continuitatea practicilor de educaţie
timpurie;
• Racordarea a 8 colegii  pedagogice si 5
facultati pedagogice la noile cerinţe ale
educației de calitate bazate pe metodologia
centrată pe copil ( prin valorificarea noului
pachet de materiale de calitate ISSA şi
utilizarea noilor documente naţionale de
politici educaţionale - Standardele de învăţare
şi dezvoltare ale cadrului didactic şi a copiilor
de la 0-7 ani);
• Crearea unei comunităţi de practici de
învăţare şi diseminarea experienţei avansate.

4 Extinderea modelului
de succes a educaţiei
incluzive preșcolare în
Republica Moldova"

Promovarea incluziunii
educaţionale a copiilor cu
cerinţe educative speciale
de vîrstă preşcolară prin
crearea unor modele de
grădiniţe incluzive la nordul
şi sudul republicii,
dezvoltarea capacităţilor
personalului din grădiniţele
model în lucrul cu copiii cu
dizabilităţi, elaborarea
mecanismelor care vor
îmbunătăţi accesul
educational pentru copiii cu
nevoi educaţionale speciale
din Republica Moldova

August 2013-
Decembrie 2014

Ministerul Educaţiei APL direcţiile
raionale de
învăţământ,
tineret şi sport.

524 090 dolari
SUA

CZECH DEVELOPMENT
AGENCY

1. Sunt semnate acorduri de colaborare cu
Consiliile raionale, Direcţii raionale de
Educaţie, Tineret şi Sport în scopul de a
dezvolta în fiecare centru raional o grădiniță
incluzivă (Edineţ şi Leova).
2. Două grădinițe sunt renovate și adaptate la
cerințele copiilor cu nevoi speciale.
3. Cadrele didactice și specialiștii din cele 2
grădinițele cu practici incluzive sunt formați și
dețin informații și abilități de lucru cu copiii cu
cerințe educaționale speciale.
4. Copiii cu cerințe educaționale speciale, care
frecventează grădinițele cu practici inclusive
(Edineţ şi Leova), beneficiază de servicii
specializate de suport.  5. 2 mini-busuri, pentru
grădiniță din or. Edineț și pentru grădiniță din
or. Leova procurate.



5 Proiectul pentru
îmbunătăţirea mediului
educaţional în
instituţiile preşcolare
din or. Orhei

Îmbunătățirea condițiilor de
educație a copiilor și
reducerea cheltuelilor
resurselor termoenergetice

august 2012- august
2013

Ambasada Japoniei în RM APL direcţia
raională de
învăţământ,
tineret şi sport.

67 046,04  Euro Japonia, Programul
Kusanone

Ferestre la instituțiile preșcolare schimbate

6 Îmbunătățirea
accesului la servicii
calitative de
Dezvoltare Timpurie a
Copilului, în special
pentru grupurile
vulnerabile, în Moldova

Sporirea accesului echitabil
la servicii calitative de
educație de bază pentru
toți copiii

noiembrie 2011 -
noiembrie 2013

Fondul de Investiții Sociale din
Moldova, Centrul Național
pentru Educație Timpurie și
Informare a Familiei

Instituțiile de
îmvățămînt,
CNETIF,
Administrația
Publică Locală

542,506 dolari
SUA

UNICEF, Larisa Vîrtosu,
email: lvirtosu@unicef.org,
phone: + 373 22 269143

1) Evaluarea necesităților socio-economice
efectuată în 230 localități fără grădinițe;
2) 1300 reprezentanți ai APL de nivelul I și II,
precum și ai societății civile au fost instruiți în
subiecte legate de importanța Dezvoltării
Timpurii a Copilului;
3) 44 Centre Comunitare create în localitățile
rurale fără grădinițe;
4) 2200 copii din localitățile rurale, inclusiv
copii cu dizabilități și de etnie Romă, au fost
implicați în programe de instruire preșcolară;
5) 350 cadre didactice, manageri și inspectori
instruiți în Metodologia Axată pe Copil și în
implicarea părinților în educație;
6) 700 părinți, inclusiv din cele mai vulnerabile
grupuri, au fost instruiți în practicile de
stimulare și învățare timpurie;
7) 100 cadre didactice din localitățile rurale au
beneficiază de servicii de mentorat.


