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“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.
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, munca în echipă, ataşament faţă de copii și problemele lor, respectul pentru
profesie, 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 normal, prelungit şi săptămânal;
 Activităţi instructiv-educative frontale;
 Terapii specifice și de compensare;
 Stimulare psiho-senzorio-motorie a copilului;
 Terapie logopedică;Recuperare kinetoterautică;
 Terapia Snoezelen
 Socializarea copilului / Ieșiri tematice săptămânale;
 Activităţi opţionale / CDȘ-uri;
 Activităţi de formare a autonomiei personale si adaptare la viaţa cotidiană;
 Activităţi extracurriculare (excursii, plimbări, vizite, concursuri etc.)
 Grupuri educaţionale și de suport pentru părinţi;
Planul de şcolarizare propus şi aprobat a fost realizat în proporţie de 98%; pentru anul şcolar
2019-2020 s-a aprobat numărul de 54 preşcolari cu CES şi au fost înscrişi 53 preşcolari cu CES,
repartizaţi în 5 grupe după cum urmează; grupa mică13 copii, grupa mijlocieA 11 copii, grupa
mijlocie B12 copii, grupa mare A 12 copii , grupa mare B 6 copii.Toți preșcolarii înscriși au
certificate de orientare școlară emise de Comisia de Orienatre Școlară și Profesională din cadrul
CJRAE Cluj.
I.

Realizările anului 2020
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 2019-2020, atât
în instituții de învăţământ de masă cât şi speciale, vizualizată în Anexa 1. În anul școlar 20192020 în Grădinița Specială Cluj-Napoca au fost înscriși un număr de 53 de preșcolari. La finalul
anului școlar din cei 53 de preșcolari comisia CIEC din unitate a propus spre orientare şcolară la
Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul C.J.R.A.E a 10 preşcolari cu vârsta de
școlarizare, din care :
 6 preșcolari au fost orientați spre învățământ special,
 3 preșcolari au fost orientați spre învățământ de masă cu profesor de sprijin,
 1 preșcolar a fost orientat spre grădinița de masă,
 43 de preșcolari s-au reînscris pentru anul școlar 2020-2021,
 11 locuri disponibile pentru anul școlar 2020-2021.
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2. Asigurarea desfăşurarii activităţilor didactice în mediul on – line:


Asigurarea şi studiul documentelor legale în vigoare(ordonanţe militare, decrete, hotărâri CNSSU,
ordin ministru, plan de măsuri naţional şi judeţean, adrese ISJCJ etc.)



Aplicarea planului de acțiune al inspectoratului școlar județean;



Elaborarea şi aprobarea planului de măsuri pentru situaţia suspendării cursurilor la nivelul unităţii
de învăţământ.



Respectarea prevederilor Ordinului comun MS și MEC nr. 1076/ 4518 /12.06.2020, privind
stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 și Recomandările pentru desfășurarea
activităților cu copiii în unitățile de învățământ preșcolar, în perioada vacanței de vară 2020, ghid
elaborat de MEC;



Implementarea Platformei Digitale Educationale, Școala365.ro, cu acces la cele două aplicații – G
Suite for Education & Office365; s-au creat conturi pentru toate cadrele didactice și toți preșcolarii
cu CES.(Anexa 2)



S-a asigurat părinților consiliere referitoare la orientarea şcolară a preşcolarilor cu cerințe
educaționale speciale, care termină ciclul preşcolar şi asigurarea documentelor necesare
(adeverinţe, fişe psihopedagogice) pentru completarea dosarelor.



S-a menţinut permanent legătura cu D.G.A.S.P.C. Cluj şi S.P.A.S. Cluj, cu managerii de caz şi
asistenţii sociali, care răspund de monitorizarea familiilor dezavantajate şi a copiilor aflaţi în
măsură de protecţie specială.

3. Proiecte educaționale, implicarea în primul proiect Erasmus + al Uniunii Europene, Acțiune
Cheie 2 – cooperare pentru inovare și schimb de bune practice:


Grădinița Specială din Cluj-Napoca este beneficiara unui proiect cofinanțat din programul
Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiune Cheie 2 – cooperare pentru inovare și schimb de bune
practici. Proiectul a fost aprobat după selecția din primăvara anului 2020, când din 44 proiecte
depuse, au primit aviz favorabil 19 și are ca temă: ”SENdata - Abordările digitale în educația
specială”



Acest parteneriat strategic realizat cu instituții pentru învățământ special din Serbia, Portugalia,
Turcia, Letonia și Lituania prevede crearea unei baze de date la nivel internațional în care copii,
părinți și specialiști pot găsi aplicații gratuite, potrivite pentru a fi folosite în activitățile de
învățare. Pentru a fi accesibile unui număr cât mai mare de persoane aceste aplicații vor fi
disponibile în 7 limbi străine. Într-o perioadă în care accentul se pune pe digitalizarea
învățământului, Proiectul ”SENdata” își dorește crearea de conținut educațional, accesibil
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persoanelor cu nevoi educaționale speciale și a fi un sprijin pentru profesioniștii din sfera
educației speciale în realizarea predării - învățării la distanță. (Anexa 3)
4. Concursuri școlare:
În anul școlar 2019-2020 cadrele didactice şi preșcolarii cu CES au participat la 2 concursuri
specifice recunoscutede IȘJ Cluj și/sauMEN.:


Festivalul

Internaţional/ Expozitie de podoabe, decoratiuni, colaj, felicitări/ „ Nașterea

Domnului - Dar de Crăciun”, Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Orizont” Oradea,
11.12.2019; Copii participanți: 10, Cadre participante: 10. Premii: 10 premii III


Proiect interjudețean, secțiunea desen, picturi, colaje, obiecte decorative pe teme
proiectului/”Inimi pentru inimi”,Centrul Școlar de Educație Incluzivă ” Orizont”,Oradea,
03. 12. 2019; Copii participanți: 8, Cadre participante: 8. Premii: 7 premii II, 1 premiul III;

5. Promovarea imaginii unității de învățământ, prin activităţi specifice, de mediatizare a
grădiniţei, precum:


Realizarea unor materiale promoţionale ale unităţii (pliante, mape personalizate, pixuri, roll-up,

finalizare site propriu al grădiniţei – www.gradinitaspeciala.ro, revizuirea prezentării grădiniței pe
site-ul Consiliului Județean Cluj);
 Grădinița are achiziționat domeniu web și site propriu: www.gradinitaspeciala.ro,în care este
promovată activitatea grădiniței și oferta educațională.


Organizarea în data de 02.03.2020 la Grădinița Specială, în parteneriat cu Casa Corpului

Didactic a unui

atelier, schimb de bune practici: “Specificul activităților educative și

terapeutice din Grădinița Specială, în contextul dizabilității copiilor” (dezbateri, masă
rotundă, schimb de opinii).


Invitaţi: 45 participanţi din învăţământul de masă și terapeuti din centrele de recuperare și terapie

ale DGASPC Cluj; Consilieri școlari și profesori logopezi ai CJRAE, specialiști în domeniul
educației speciale de la centrele de recuperare.


Prin această activitate s-a realizat promovarea în comunitate a serviciilor educaționale și

terapeutice a singurei unități de învățământ special preșcolar din județul Cluj, cu program
săptămânal și de zi, care oferă servicii integrate preșcolarilor cu cerințe educative speciale, cu vârste
între 3 și 7 ani.(Anexa 4)
6. Dezvoltarea profesională și personală a salariaților unității de învăţământ, prin participarea
angajaților la cursuri de formare și perfecționare,obținere de grade didactice, programe de formare
continuă acreditate, organizate de instituții abilitate, finanțate prin bugetul instituției:
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 Curs de prim ajutor și Curs de igienă, furnizor cursuri Crucea Roșie,
 Manager pentru școala viitorului , furnizor program Casa Corpului Didactic ,
 Creative teacher, furnizor program Centrul Național de Training Eduexpert,
În fiecare an cadrele didactice şi didactice auxiliare participă la simpozioane, conferinţe,
workshop-uri, preocupate de formarea profesională continuă, eliminarea rutinei şi o nouă abordare
a problematicii copilului cu C.E.S.
7. Încadrarea în bugetul alocat anului financiar 2020: serviciul administrativ-contabilitate şi-a
desfăşurat activitatea în concordanţă cu bugetul alocat, raportându-se la nevoile educative ale
copiilor, dar şi la cerinţele de igienă, siguranță sanitară şi sănătate în muncă:
 S-au asigurat condiţiile de desfăşurare a activităţii didactice şi terapeutice (achiziţia de produse
birotice, papetărie şi materiale educativ-şcolare pentru grupe și cabinetele de specialitate);
 S-a asigurat o alimentaţie sănătoasă, meniuri echilibrate nutriţional, bogate în vitamine, cu multe
fructe şi legume, caracteristice pentru fiecare sezon.
 S-au achiziţionat obiecte de inventar şi servicii pentru îmbunătăţirea activităţilor instructiv –
terapeutice, dar şi a calităţii vieţii preşcolarilor şi personalului: jocuri și jucării educaționale și
terapeutice, 1 laptop, 6 paturi stivuibile, mobilier depozitare paturi stivuibile, 15 scaune stivuibile, 4
sterilizatoare, mașină de spălat vase Gorenje, 1 pavilion metal și mobilier plastic pentru triaj copii în
curte, 8 dozatoare pentru dezinfectanți, 54 șorțulețe preșcolari, servicii de reparații acoperiș clădire anexă (aprox. 21000 lei)
 Lucrări de investiţii, proiect ”Sistem de detectare, alarmare în caz de incendiu și trapă de
desfumare” s-a realizat montajul detectoarelor de fum si alarmare în toate spațiile grădiniței , aprox.
39000 lei;
 S-au asigurat materiale de curățenie, dezinfecție și protecție pentru desfășurarea în condiții de
igienă și siguranță sanitară a activităților;
 Pe perioada stării de urgență și alertă s-au distribuit familiilor:
 resurse educaţionale pentru toţi preşcolarii înscrişi, constând din caiete auxiliare, cărţi de
colorat, rechizite (creioane colorate, carioci, lipici, hârtie colorată, hârtie creponată, plastilină,
acuarele, bloc de desen etc.), materiale educaţionale necesare desfăşurării activităţilor de
acasă(fişe de lucru imprimate, pe diferite domenii);
 s-a asigurat în conformitate cu Ordonanța nr. 30/2020 art. IX și Ordonanța nr. 70/2020 ,
alocația de hrană preșcolarilor cu CES pe toată perioada suspendării cursurilor (martie - iunie
2020,respectiv octombrie – decembrie 2020), indiferent de numărul de zile de școlarizare și de
prezența școlară, pe perioada de valabiliatate a certificatului de orientare școlară.
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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. Promovarea ofertei educaţionale şi a activităţilor specifice în comunitate.
5. Igiena riguroasă a spaţiilor unităţii de învățământ, măsurile de protecție și procedurile adoptate au
asigurat siguranța sanitară pe parcursul desfășurării activităților cu prezența fizică a preșcolarilor,
cât și personalului grădiniţei.
III. Obiective prioritare ale anului şcolar 2021-2022:
1. Implementarea și păstrarea măsurilor de protecție sanitară și epidemiologică pentru prevenirea
raspândirii virusului Sars-Cov-2,
2. Creșterea calității actului didactic și terapeutic al activităților desfășurate online ;
3. Eficientizarea administrării şi dezvoltării bazei materiale a grădiniţei ;
4. Dezvoltarea profesională a personalului prin participarea la activităţi de perfecţioanare și formare
continuă și participarea la activitățile proiectului Erasmus+ - ” SENdata - Abordările digitale în
educația specială”;
5. Promovarea activităţilor Grădiniţei Speciale; organizarea de activităţi de diseminare a ofertei
educaţionale în rândul comunităţii;
6. Continuarea proiectului ”Sistem de detectare, alarmare in caz de incendiu și trapă de desfumare”,
prin montaj trapă desfumare și centrală alarmare(aprox. 39000 lei);
7. Obţinerea autorizaţiei PSI de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj-Avram Iancu;

Director,
Prof. Naidin Ioana Valeria
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Anexa 1
Situația orientării școlare a preșcolarilor cu CES din
Grădinița Specială la finalul anului școlar 2019-2020
Nr. crt.

Formei de învățământ spre care s-a
solicitat orientarea

Numărul copiilor

1.

Școală specială

6

2.

Școală gimnazială de masă

3

3.

Grădiniță de masă

1

4.

Reînscriși în Grădinița Specială

43

5.

Locuri disponibile pentru anul școlar
2020-2021

11

Școala specială,
6
Școală de
masă, 3
Grădinița de
masă, 1

Locuri
disponibile, 11

Reînscriși în
Grădinița
Specială, 43

Fig. 1. Statistica orientării şcolare a preșcolarilor în anul școlar 2019-2020
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Anexa 2
 Activități didactice online desfășurate în Platforma Digitală Educațională, Școala365.ro
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Anexa 3

Grădinița Specială din Cluj-Napoca – primul proiect Erasmus +
Grădinița Specială din Cluj-Napoca este beneficiara unui proiect cofinanțat din programul
Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiune Cheie 2 – cooperare pentru inovare și schimb de bune practici.
Proiectul a fost aprobat după selecția din primăvara anului 2020, când din 44 proiecte depuse, au primit
aviz favorabil 19 și are ca temă:
”Abordările digitale în educația specială”
Acest parteneriat strategic realizat cu instituții pentru învățământ special din Serbia, Portugalia,
Turcia, Letonia și Lituania prevede crearea unei baze de date la nivel internațional în care copii, părinți și
specialiști pot găsi aplicații gratuite, potrivite pentru a fi folosite în activitățile de învățare. Pentru a fi
accesibile unui număr cât mai mare de persoane aceste aplicații vor fi disponibile în 7 limbi străine.
Într-o perioadă în care accentul se pune pe digitalizarea învățământului, Proiectul ”SENdata” își
dorește crearea de conținut educațional, accesibil persoanelor cu nevoi educaționale speciale și a fi un
sprijin pentru profesioniștii din sfera educației speciale în realizarea predării - învățării la distanță.
Cluj-Napoca, 19.11.2020
Echipa de proiect
Grădinița Specială
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Anexa 4
 Atelier, schimb de bune practici: “Specificul activităților educative și terapeutice din Grădinița
Specială, în contextul dizabilității copiilor”, 02.03. 2020
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