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Consiliul Judetean Cluj 

Grădiniţa Specială 

Aleea Borşa Nr. 2, Cluj-Napoca 

Tel.: 0264 565 316, Fax: 0264 421 140 

 
 

  Nr.  54 / 15.01.2019 

     RAPORT DE ACTIVITATE 

01. 01. 2018 – 31. 12. 2018 

 

“Fiecare copil merită să aibă un erou, un adult care să creadă în el, care să-l înţeleagă şi care 

să-l ajute să devină  ceea ce poate el cel mai mult.” 

(Rita Pierson) 

 

Grădiniţa Specială este o instituţie de învăţământ preşcolar special, înfiinţată în 1984, având ca 

misiune reabilitarea copiilor cu cerinţe educative speciale şi integrarea şcolară şi socială a acestora. 

Dorim să oferim şanse egale la educaţie copiilor cu: dizabilităţi cognitive, retard în dezvoltarea 

limbajului expresiv şi receptiv, autism, sindrom Down, tulburări emoţionale şi de conduită, asigurând un 

cadru stimulativ, activităţi instructiv-educative şi compensatorii centrate pe copil şi problema sa, 

ajutându-l astfel să se simtă mai bine în raport cu mediul său de viaţă. 

Valorile în care crede personalul grădiniţei sunt: calitate, deschidere, empatie, exigenţă, 

comunicare,colaborare, muncaînechipă, ataşamentfaţă de copiișiproblemelelor, respectulpentruprofesie, 

receptivitatea la nou, creativitate.  

Sloganul grădiniţei noastre este ”Şanse egale pentru toţi copiii noştri”. 

Asemenea tuturor copiilor şi copiii cu dizabilităţi au nevoie să li se îndeplinească trebuinţele de 

bază, care nu sunt diferite de ale celorlalţi: 

➢ nevoia de educaţie ; 

➢ nevoia de apreciere şi întărire pozitivă; 

➢ nevoia stimei de sine; 

➢ nevoia de independenţă; 

➢ nevoia de autoafirmare. 

Ce facem noi pentru a ajuta la îndeplinirea acestor nevoi ? 
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Oferta educaţională 

➢ Program prelungitşisăptămânal; 

➢ Evaluarea copiilor de către specialişti: psiholog, logoped, psihomotrician, psihopedagog, 

kinetoterapeut; 

➢ Terapii specifice în cadrul cabinetelor de specialitate: stimulare psiho-senzorio-motorie; 

➢ Programe de intervenţie personalizate; 

➢ Activităţiinstructiv-educative în cadrulcelor 5 grupe; 

➢ Activităţiopţionale: teatru de păpuşi, art terapie, educaţie psihomotorie, educaţie muzicală; 

➢ Activităţi de formare a autonomiei personale; 

➢ Activităţi de adaptare la viaţa cotidiană; 

➢ Activităţiextracurriculare / socializareacopilului; 

➢ Sprijin parental/suportpsihopedagogicşiuman permanent; 

➢ Consilierepentru alţi specialişti, cadre didactice şi studenţi. 

 

I. Realizările anului 2018 

S-au obţinut rezultate bune în realizarea următoarelor obiective majore propuse în planul de 

dezvoltare al instituţiei: 

1. Integrarea şcolară a copiilor, care au frecventat Grădiniţa Specială în anul şcolar 2017-

2018, atât în instituții de învăţământ de masă cât şi speciale, vizualizată în Anexa 1 . 

2. Adaptarea tuturor preșcolarilor noi la programul și rutinele grădiniței; progresul, 

bucuria și starea de bine a preșcolarilor cu CES în mediul grădiniței, consilierea 

psihopedagogică a unui număr mare de părinți; 

3. Implicareacadrelordidacticeîncinciproiecte educaționale, derulate în anul școlar 2017-

2018:proiectnațional”Cum săcreștemsănătoși”, proiect în colaborare cu Agenția 

Națională Antidrog – filiala Cluj și CCD Cluj, ”Curcubeul schimbării” - program 

educational naţional de promovare a educaţiei pentrus chimbare,“Kalokagathia” – 

Program Naţional de promovare a  sportului și mișcării , programul național Eco 

Grădiniţa -”Colţul verde”, programul judeţean de dezvoltare socio-emoţională “Da, 

poţi!”.(Anexa 2) 

4. Organizarea, în perioada16 – 30. 04. 2018 a concursului artistico – plastic ”Sunt 

special și priceput”,ediția a II–a, poziţia 11 în Calendarul activităţilor educative 

judeţene, cu participareaa 26 de unități de învățământ preșcolar de masa și special din 

județ, ONG –uri și a un număr de 186 de preșcolari.(Anexa 3) 
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5. Sărbătorirea”Micii Uniri”în 24.01.2018 - activitate artistico-plastică și a Centenarului 

”100 de ani România”în 29.11.2018- tradiții și obiceiuri populare, dansuri populare cu 

”Ansamblul de Jocuri și Obiceiuri al Colegiului de Performanță Academică al 

Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. (Anexa  3) 

6. Desfășurarea unor parteneriate educaționale cu unități de învătământ de masa și 

asociații de profil: Școala Gimnazială”LiviuRebreanu”, Grădinița cu program prelungit 

”Biobee”, Grădinița cu program prelungit ”Trenulețul veseliei”; Asociația Azuria. 

(Anexa 4)  

7. Realizarea departeneriate cu instituții ale comunitățiiși diverse asociaţiișiorganizaţii,: 

Biblioteca Octavian Goga, filiala Traian Brad și Biserica“Sf. Apostol și Evanghelist 

Matei ” din Cluj-Napoca, preotparoh Marian Andreica; Teatrul de păpuși ”Puck” și 

”Anim Art”, Asociația Dog Assist Cluj-Napoca, pentru activități de terapie asistată de 

animale. (Anexa  5) 

8. Organizarea excursiei anualela ferma de animale ”Moara de Vânt”, 

Sălicea,județul Cluj, 06.06.2018; La activitate au participat 37 de copii însoțiți de 12 

de părinți, și 17 cadre didactice.(Anexa 6) 

9. Amenajarea curții interioare a grădiniței; s-au implicat voluntari/angajați ai hotelului 

DoubleTree by Hilton, Cluj-Napoca și angajații grădiniței; proiect cu finanțare bugetară 

și extrabugetară, în valoare de aproximativ 5000 lei (Anexa 6) 

10. Dezvoltarea profesională și personală a salariaților unității de învăţământ,prin 

participarea angajaților la cursuri de formare și perfecționare organizate de instituții 

abilitate; 

11. Creșterea calității actului didactic prin utilizarea materialelor auxiliare aplicative, 

aparatură audio-video, jocuri didactice, material intuitiv etc. 

12. Încadrarea în bugetul alocat anului financiar 2018 și dotarea cu obiecte de inventor 

pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii preşcolarilor şi personalului (module specific și 

jocuri mortice pentru recuperare kinetoterapeutică, complex de joacă din lemn pentru 

activități recreative în curte). 

 

     II.   Efecte ale activităţii desfăşurate: 

1. Diminuarea dizabilităţilor copiilor şi integrarea acestora în învăţământul de masă şi cel special;  

2. Oferirea sprijinului necesar familiilor copiilor cu CES; 

3. Satisfacţia părinţilor faţă de activitatea întregului personal al grădiniţei, față de evoluţia copiilor și 

progresele înregistrate; 

4. Bună reputaţie a grădiniţei; 
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5. Satisfacţia personalului grădiniţei faţă de activitatea directorului grădiniţei, Consiliului de 

Administraţie şi Consiliului Profesoral, prin munca în echipă; 

6. Îmbunătăţirea şi modernizarea spaţiilor unităţii, a ridicat confortul şi calitatea vieţii copiilor şi 

personalului grădiniţei.  

 

III. Obiective  prioritare  ale anului  şcolar 2018-2019 

 

1. Diversificarea ofertei educaţionale adaptată eterogenităţii dizabilităţilor şi diagnosticelor copiilor 

înscrişi; 

2. Integrarea profesională a debutanților și creșterea calității actului didactic și terapeutic;  

3. Eficientizarea administrării şi dezvoltării bazei materiale grădiniţei ; 

4. Dezvoltarea profesională a personalului prin participarea la activităţi de perfecţioanare și formare 

continuă;  

5. Continuarea proiectelor de voluntariat și încurajarea participării instituțiilor comunităţii la viaţa 

grădiniţei. 

 

 

Director, 

Prof. Naidin Ioana Valeria  
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Anexa 1 

Situația orientării școlare a preșcolarilor din 

Grădinița Specială la finalul anului școlar 2017-2018 

 

Nr. crt. Denumirea formei de învățământ 

spre care s-a solicitat orientarea 

Numărul copiilor 

1. Școală gimnazială specială 9 

2. Școală gimnazială de masă 3 

3. Grădiniță de masă 1 

4. Reînscriși în Grădinița Specială 30 

 

 

 

Fig. 1. Statistica orientării şcolare a preșcolarilor în anul școlar 2017-2018 
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Anexa 2 

➢ Activități desfășurate în cadrul proiectului educațional”Eco grădinița” 

  

   

 

➢ ”Cum să creștem sănătoși”, proiect în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog Cluj -Napoca 
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Anexa 3 

➢ Organizarea Concursului județean artistico-plastic ”Sunt special și priceput”, ediția a II-a 

 

     

 

➢ Sărbătorim ”Mica Unire”, activitate artistico-plastică,  24.01.2018    

 
 

➢ Sărbătorim Centenarul”100 de ani România”în 29.11.2018 - tradiții și obiceiuri populare, 

dansuri populare cu ”Ansamblul de Jocuri și Obiceiuri al Colegiului de Performanță 

Academică al Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, instructor Mircea Cenan; 
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Anexa 4 

➢ Parteneriateeducaționalecu unități de învătământ de masă:  

ȘcoalaGimnazială”LiviuRebreanu” , Grădinița cu program prelungit ”Biobee”, Grădinița cu 

program prelungit ”Trenulețulveseliei” 

 

 

➢ Activități în cadrul parteneriatului cu Asociația Azuria:concert colinzi,atelier de creație 
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Anexa 5 

➢ Parteneriate cu instituții ale comunității :  

Biblioteca Octavian Goga, filialaTraian Brad și Biserica“Sf. Apostol și Evanghelist Matei ” din 

Cluj-Napoca, cu preotul paroh Marian Andreica 

 

➢ Teatrul de păpuși Puck  și  AnimArt Cluj-Napoca - Vizionare spectacole: 

”Fata moșului și fata babei” și „Jack și vrejul de fasole” 

      

➢ Activități  de terapie asistată de animale cu Asociația ”DogAssist” Cluj - Napoca 
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Anexa 6 

 

➢ Amenajarea curții interioare a grădiniței cu  voluntari/angajați ai hotelului DoubleTree by Hilton   

Cluj-Napoca 

 

 

 

➢ Excursie  la ferma de animale ”Moara de Vânt”, Sălicea ; 

 

 


