Anexa nr.1

Acţiunile în parteneriat, publicațiile şi distincţiile desemnate
ale Asociaţiei de promovare a Educaţiei Incluzive în contextul conceptului ”Educaţiei pentru
Toţi” în Republica Moldova şi Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”, Municipiul
Chişinău pentru promovarea managementului recuperării de calitate destinate copiilor cu
deficienţe mintale, inclusiv severe si asociate (autism, sindrom Down, etc., invalizi de gr.I-II):















1998 – Vizita de lucru, cu schimb de experiență in Ștutgart, Germania (Karl Schubert
Schule, Michael Bauer Schule) - instituții de Pedagogie Curativă și Centrul le Pedagogie
Curativă din Simeria (Romania) împreună cu reprezentanții școlii, APEI, de la Ministerul
Educației și Directia generala educație, tineret și sport a Municipiului Chișinău.
1999 – Fundarea si inregistrarea la Ministerul Justitiei a RM a Asociatiei obstesti Asociatia de promovare a Educatiei Incluzive (APEI-ONG) ;
2000 – Forumul mondial in problemele educatiei din Dacar: Educatie pentru toti (Declaratia mondiala despre educatia incluziva);
2001 – Organizarea Conferintei nationale „Educatie pentru toti”;
2002 – Decizia Primariei Municipiului Chisinau nr 18/1 din 08.08.2002 despre fundarea
CPPC „Orfeu” prin reorganizare din scoala auxiliara nr.9;
2003 – Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr.511 din 25.04.03 despre fundarea
CPPC „Orfeu”;
2002 – Prezentarea experientei RM in Elvetia de catre Directorul general al
CPPC”Orfeu” la Congresul in problemele Pedagogiei Curative;
2003 – Includerea CPPC „Orfeu” in reteaua Comunitatii Europene „Konferenz fur
Heilpadagogic und Sozialtherapie”;
Publicarea articolului: Ababii O.,”Orfeu: Pilotzentrum für Heipädagogic in Moldawien”
în revista din Elveţia „Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie” nr. 3, 2004, p.
52.
Publicarea articolului: Ababii O., ”Proiectări netradiţionale în baza Pedagogiei Curative
de alternativă”, în culegerea ”Tradiţionalism şi modernismîn educaţie - realitate şi
deziderate”, tipografia ”Reclama”,”Chişinău, 2003.
2003 – Seminarul Municipial pentru managerii institutiilor speciale cu tema:
„Implimentarea Pedagogiei Curative de alternativa in primul Complex-Pilot din
Republica Moldova.;



























2003 – Conferinta Internationala UNESCO cu participerea Ministerelor Educatiei din 18
tari / International Conference on Inclusive Education/. Promovarea modelului de
Educatie Incluziva in CPPC ”Orfeu”;
2005 – Conferinta Internationala cu tema: „Racordarea invatamantului special din RM la
standartele mondiale prin Pedagogia Curativa de alternativa”. Semnarea Acordului de
colaborare generala moldo-elvetian din 18.03.2005 (Academia mondiala de Pedagogie
Curativa din Dornah/Elvetia – CPPC ”Orfeu” – DGESTS);
2005 - Deschiderea Seminarului International de formare a cadrelor in baza CPPC
„Orfeu”;
2006 – Oferirea posibilitatii din partea APEI pentru practica pedagogica a studentilor din
Germania in CPPC „Orfeu” in baza Acordului moldo – german, confirmat de DGETS;
2008 – Conferinta Internationala „Managementul Educatiei Incluzive pentru recuperarea
copiilor cu deficiente mintale, inclusiv severe in CPPC „Orfeu”;
2008- 04.02 – Franckfurt (Germania). Desemnarea CPPC „Orfeu” cu distinctia „GOLD
CATEGORY” din partea INTERNATIONAL ARCH OF EUROPE AWARD in
domeniul calitatii, managementului, tehnologiilor si inovatiilor;
2008 – noiembrie. Participarea la Seminarul Intenational DisabNet, Timisoara (Romania)
„ Spectrul de servicii sociale in lumina Conventiei Natiunilor Unite cu privire la
drepturile persoanelor cu cu dizabilitati”;
2008, noiembrie – Semnarea Conventiei de Colaborare intre Federatia de Pedagogie
Curativa din Romania, Directia de invatamant Hunedoara, CPC ”Simeria” si Asociatia de
promovare a Educatiei Incluzive, DGETS, CPPC ”Orfeu”;
2009 - Seminarul International de formare a cadrelor in CPPC ”Orfeu”;
2009 – Sartamana Internationala de euritmie in CPPC ”Orfeu”;
2009 – Participarea la Conferintele Internationale de Pedagogie Curativa din Rostov,
2009; Rusia si Kiev, Ucraina,2009;
Publicarea articolului, Ababii O.,”Fundamente manageriale ale educaţiei de alternativa în
Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă ”ORFEU”, în broşura ”Modernitate în
Învăţământul Municipal”, nr.3-4, 2009.
2009 - Organizarea lucrarilor de reparatie si pregatire a CPPC ”Orfeu” in parteneriat cu
DETS Rascani catre noul an de studii.
2010 – mai, organizarea Seminarului Municipial pentru managerii si cadrele didactice din
invatamantul special cu tema: „Pedagogia Curativa de alternativa in CPPC”Orfeu”.
Publicarea articolului Ababii O.,”Atitudini şi tratări ale recuperării prin artă în
Complexul-Pilot de Pedagogie curativă „Orfeu”, în broşura Conferinţei Internaţionale
”Promovarea parteneriatului Internaţional educaţional în perspectiva Integrării europene”,
organizate de DGETS,12-15 mai, 2010.
2010 – iulie, in urma demersurilor, inclusiv de la APEI a fost ratificata in Parlamentul
RM Conventia Organizatiei Natiunilor Unite „Cu privire la drepturile persoanelor cu cu
dizabilitati”.
2010, 25 august- primele rezultate - dupa ratificarea Conventiei Natiunilor Unite cu
privire la drepturile persoanelor cu cu dizabilitati. S-a dat start implimentrii actiunilor
intrprise de APEI. (De ex.Ministrul Educatiei a semnat ordinul nr. 687 „Cu privire la
organizarea procesului educational”, care prevede asigurarea conditiilor optime pentru
incluziunea scolara a copiilor dezinstutionalizati si acelor cu dizabilitati. Pentru prima
data se vor evalua complex copiii cu dizabilitati si cu Cerinte Educative Speciale de catre




















comisiile medico-psiho-pedagogice, care vor elabora recomandari specifice pentru
elaborarea planului educational individualizat pentru fiecare copil cu dizabilitati sau cu
cerinte educationale speciale. Aceleasi Comisii vor acorda asistenta si suport institusiilor
de invatamint general in procesul de inc1uziune a copiilor cu cerinte educationale
speciale in scopul incluziunii cu succes a acestora. Institutiile de invatamint general vor
scolariza, in baza cererii parintilor (reprezentantilor legali), copiii cu dizabilitati si cu
cerinte educationale speciale, inc1usiv cei dezinstitutionalizati din invatamintul
rezidential, vor constitui, din mernbrii administratiei si corpului profesoral comisii
multidisciplinare, care vor elabora planul educational individualizat pentru fiecare elev cu
cerinte educationale speciale, inc1usiv adaptari curriculare, metode si tehnici de evaluare,
vor identifica, in functie de nivelul de dezvoltare si necesitatile copiilor cu cerinte
educationale speciale, servicii de sprijin (cadru didactic de sprijin) sau asistenta
psihologica, deasemenea vor determina conditiile de promovare si certificare/finalizare a
studiilor elevilor cu dizabilitati sau cu cerinte educationale speciale.)
2010- septembrie, Organizarea Traningului International de muzicoterapie cu participarea
Orchestrei de virtuoji – muzicoterapeuti - LA FOLIA (Londra), colegiului de muzica „St.
Neaga” si CPPC „Orfeu”.
2010 – septembrie, Semnarea Contractului de Colaborare APEI cu IP Centrul
Hippocrates in privinta prestarii serviciilor gratuite in Centrul de Kinetoterapie pentru
copiii cu dizabilitati dinCPPC ”Orfeu”.
2011 – 24.02-26.02 Participarea la Forumul de Idei Pedagogice „Dialoguri Chisinauene”.
Prezentarea APEI in colaborare cu CPPC”Orfeu” ca un model al Educatiei Incluzive
unde copiii cu deficiente mintale severe sunt cuprinsi cu educatia si recuperarea in
contextul copiilor cu deficiente mintale usoare.
2011- martie, participarea unui grup de psihopedagogi la un traning de formare si schimb
de experienta in Pedagogia Curativa in Germania si Romania, Simeria la Centrul de
Pedagogie Curativa.
Publicarea articolului, Ababii O.,”Evaluarea psihopedagogică în dinamică la ComplexulPilot de Pedagogie Curativă ”Orfeu” în culegerea Forumului de idei pedagogice
”Dialoguri chisinauene”.Chisinau,2011.
Ababii O.,”Funcțiile obiectivelor educaționale aplicate în procesul de instruire și educație
a copiilor cu cerințe educaționale speciale” în materialele Forumului Internațional
Știițifico-Practic: ”Parteneriatul socio-psihopedagogic pentru dezvoltarea Educației
Incluzive”, decembrie, 2013, UPS ”I.Creanga”, Chișinău.
Recenzent la ”Psihopedagogia integrării” A.Racu, D.V.Popovici, A.Danii, S.Racu,ed.a
2-a rev.și compl.- Chișinău, 2014.
Ababii O., Danii A.,”Consilierea familiei în dezvoltarea comunicării la copii cu
polihandicap autist” în Materialele Conferinței Internaționale ”Non-verbal
communication as a means of achieving social and human rights”, 12-14 octombrie 2015.
Ababii O., Danii A.,”Eficientizarea activităţii didactice prin implementarea terapiilor
complexe de educaţie recuperatorie a copiilor cu CES” în Materialele Conferinței
Internaționale- Școala modernă: provocări și oportunități, Ministerul educației al
Republicii Moldova, Institutul de Științe ale Educației, 5-7 noiembrie, 2015.
Ababii O.,”Funcțiile obiectivelor educaționale aplicate în procesul de instruire și educație
a copiilor cu cerințe educaționale speciale” în materialele Forumului Internațional
























Știițifico-Practic: ”Parteneriatul socio-psihopedagogic pentru dezvoltarea Educației
Incluzive”, decembrie, 2013, UPS ”I.Creanga”, Chișinău.
Recenzent la ”Psihopedagogia integrării” A.Racu, D.V.Popovici, A.Danii, S.Racu,ed.a
2-a rev.și compl.- Chișinău, 2014.
Ababii O., Danii A.,”Consilierea familiei în dezvoltarea comunicării la copii cu
polihandicap autist” în Materialele Conferinței Internaționale ”Non-verbal
communication as a means of achieving social and human rights”, 12-14 octombrie 2015.
Ababii O., Danii A.,”Eficientizarea activităţii didactice prin implementarea terapiilor
complexe de educaţie recuperatorie a copiilor cu CES” în Materialele Conferinței
Internaționale- Școala modernă: provocări și oportunități, Ministerul educației al
Republicii Moldova, Institutul de Științe ale Educației, 5-7 noiembrie, 2015.
2012, octombrie, Seminarul Internațional de formare în Pedagogia Curativă sub
genericul: ”Cunoașterea ființei umane și structurarea învățământului în Pedagogia
Curativă de alternativă adresată copiilor cu nevoi de îngrijire sufletească”
17.02.2013 pană in 07.03.2013 profesoara de muzica Dna Tucan Olesea a participat in
or.Stuttgart, Germania la un schimb de experiență și formare în Pedagogia Curativă întrun domeniu absolut nou și nevalorificat în Republica Moldova – muzicoterapia.
2013, 24 mai în municipiul Chişinău în baza Complexului-Pilot de Pedagogie Curativă
„Orfeu” s-a desfăşurat Conferinţa Internaţională ştiinţifico-practică cu genericul
„Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă ”Orfeu” – model de educație incluzivă pentru
copiii cu deficiențe mintale, inclusiv severe din Republica Moldova”.
2014, Implimentarea proiectelor APEI – Promovarea CPPC ”Orfeu” prin sensibilizarea
permanenta a opiniei publice, dotarea cu aparat foto, calculator, imprimantă și
gestionarea saitului APEI-ORFEU http://disability-apei-orfeu.md/
2014,Obținerea unui Proiect APEI de dotare a CPPC ”Orfeu” cu praf de spalat și
detergenți de la Compania Prologisticom.
22.10.2014 – 31.10.2014, Organizarea Seminarului International de formare a cadrelor în
Pedagogia Curativă "Educaţia copilului din punctul de vedere al ştiinţei spirituale".
2014, Obținerea de către APEI de la Fondul European de Est al "RENOVABIS", prin
intermediul MRC ”Caritas Moldova a Proiectului de creare a condițiilor necesare pentru
reabilitarea și integrarea copiilor cu dizabilități de vârsta preșcolară și școlară prin
următoarele subproiecte:
1.Expertiza tehnică, prospecțiunile inginerești și geodezice necesare-2013.
2.Proiectul tehnic de renovare-2014.
2014. Obținerea APEI a Deciziilor Consiliului Municipal Chișinău respective,
Certificatului de urbanizm și autorizării de construcție.
2014. Semnarea Acordului de Parteneriat APEI, MRC ”Caritas Moldova”, Primăria
Municipiului Chișinău, DGETS, DETS Râșcani.
2014, septembrie, începutul lucrărilor de reparatie capitală prin gestionarea intermediară
MRC ”Caritas Moldova” cu durata-14 luni.
2014,Obținerea APEI – CPPC ”Orfeu” a Proiectului ”Ludoterapie și
muzicoterapie(sonorizarea orchestrelor școlare de fanfară și fluiere).






2014,Participarea la Congresul XXXVI al cadrelor didactice din Republica Moldova,
Romania, Ucraina, Serbia, Bulgaria.
2016 - In baza Acordului general moldo-elvețian de colaborare și parteneriat intre
DGETS; CPPC ”Orfeu”; APEI și Konferenz fur Heilpadagogic und Sozialterapie
(Elveția) din 17.03.2005 s-a organizat seminarul Internaţional de instruire a cadrelor în
Pedagogia Curativă prin Consiliul din Kassel: I-a sesiune, ianuarie 2016 ”Antropologia
din punctul de vedere al științei spirituale”, II-a sesiune, martie 2016 ”Bazele
antrolopolgice și filosofice ale Pedagogiei Curative”, ”Esența ființei umane în imaginile
din poveste”.
Finalizarea proiectului de renovare a gradiniței CPPC ”Orfeu” început în anul 2014 de la
Fondul European de Est al "RENOVABIS" și redeschiderea de la 09.03 2016.

