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Grădinița Specială Cluj-Napoca - gazda celei de-a doua mobilități a  

proiectului Erasmus+ KA229 

,,Digital Approaches at SEN Education - SENdata“  

 (2020-1-TR01-KA229-094323_5) 

21-25 Martie 2022 

 În cadrul proiectului Erasmus+ KA229 ”Digital Approaches at SEN Education” (2020-1-TR01-KA229-

094323_5), a doua activitate de Învățare/Formare/Predare a avut loc la Cluj-Napoca, România, cu participarea 

fizică a 19 cadre didactice din Turcia ( Bursa - Yıldırım Ozel Egitim Anaokulu”Huma Hatun”), Lituania 

(Kedainiai, Kėdainių ,,Spindulio" Mokykla), Letonia (Riga, Rīgas 2. Pamatskola), Portugalia 

(Montelavar,”Agrupamento De Escolas Lapiás”), Serbia (Belgrad, Osnovna Skola„Anton Skala”) și România 

(Cluj-Napoca„Grădinița Specială”). 

 În prima zi a mobilității, la sediul Grădiniței Speciale, doamna Andreea Dulca, coordonatorul de proiect 

din România și doamna Ioana Naidin, directorul grădiniței i-au întâmpinat pe profesorii din școlile partenere, cu 

pâine și sare și cu un discurs de bun venit. În cadrul ceremoniei de deschidere, gazdele au organizat un moment 

artistic, emoționant și au surprins plăcut invitații de peste hotare cu un dans tradițional popular, susținut de elevi cu 

deficiențe de auz de la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca. De asemenea, copiii 

grădiniței au oferit tuturor oaspeților felicitări de bun venit, confecționate împreună cu educatoarele lor. 

 Activitățile de ice breaking s-au desfășurat folosind metode creative și dramatice și au fost conduse de 

către domnul Ibrahim Onur Gökdoğan, din Turcia. Apoi doamna Ioana Naidin, directorul grădiniței și doamna 

Andreea Pușcuță, profesor psihopedagog au prezentat un material power-point, cu tema ”Sistemul de învățământ 

special din România” și o descriere a organizării instituționale și a serviciilor educaționale și terapeutice ale 

Grădiniței Speciale din Cluj-Napoca. Reprezentanții instituțiilor partenere au discutat despre similaritățile și 

diferențele sistemelor de învățământ. După-amiază, partenerii s-au întâlnit în Piața Unirii din Cluj-Napoca pentru a 

participa la sărbătorirea Zilei Internaționale a Sindromului Down, unde a avut loc un flashmob organizat de 

Asociația Părinților Copiilor cu Sindrom Down. 

 În a doua zi, participanții au  vizitat spațiile grădiniței, împărțiți în trei grupuri, care au fost conduse de 

membrii echipei de proiect: doamna Andreea Dulca, doamna Liana Mușuțan și doamna Andreea Pușcuță. Fiecare 
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grup a vizitat: sălile de grupă, cabinetele de terapie individuală, sala de kinetoterapie și sala de stimulare 

multisenzorială. A fost un bun prilej de a-i vedea pe copiii cu nevoi speciale în timpul activităților și de a împărtăși 

din experiențele didactice cu profesorii pentru învățământul special preșcolar și profesorii terapeuți din grădiniță. 

De asemenea, au fost prezentate materiale didactice specifice utilizate în activități cu copiii cu nevoi speciale. 

 După vizitarea spațiilor grădiniței, membrii echipei de proiect din România, prof. Andreea Dulca, prof. 

Liana Mușuțan și prof. Andreea Pușcuță, au prezentat ”Aplicațiile digitale pentru dezvoltare/stimulare cognitivă”, 

după cum urmează:  

1. Prof.  Andreea Dulca: NiniNana - Învaț Jucând Românește, Training Memory & Attention for kids, Sorting 

Puzzle 2;  

2. Prof. Andreea Pușcuță: Joc de învățare a formelor - Learning Shapes, Kids educational games- Attention, 

Learning Colors;  

3. Prof. Liana Mușuțan: Educational games for kids, Kids educational games- Memory, Kidsopia - Cerc, Triunghi, 

Pătrat. Totodatăa fost prezentată și o aplicație pentru dezvoltarea atenției și  memoriei vizual – auditive, concepută 

de  prof. Liana Mușuțan, cu ajutorul unui inginer IT.  

 Pentru că una din finalitățile proiectului este crearea unui site web cu aplicații digitale, organizate pe 

domenii de dezvoltare, accesibile personelor cu dizabilități, domnul Ibrahim Onur Gökdoğan, din Turcia a 

prezentat modul de realizare a tutorialelor video în care se exemplifică utilizarea aplicațiilor digitale, precum și 

pașii de urmat pentru încărcarea tutorialelor pe site-ul web al proiectului. 

 În a treia zi a mobilității, la sediul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, a Universității Babeș-

Bolyai, Cluj-Napoca  a fost organizat workshop-ul „Aplicarea tehnologiilor digitale în educația copiilor cu nevoi 

speciale”, în colaborare cu Departamentul de Psihopedagogie Specială. Au fost prezentate următoarele prelegeri:  

1. „Tehnologii digitale pentru învățarea matematicii în cazul elevilor cu nevoi speciale”, susținut de lector 

univ.dr. Carmen David,  

2. „Aplicarea tehnologiei în educația specială și incluzivă: crearea de materiale accesibile”, susținut de  

Asist.cercet.dr. Marian Pădure  

3. „Povestiri sociale digitale”, susținut de lector univ. dr. Cristina Costescu.  

 În cadrul atelierului s-au desfășurat și activități practice în care participanții au creat materiale accesibile 

persoanelor cu nevoi speciale, folosind imprimanta 3d și au învățat să creeze o poveste socială digitală de succes. 

La finalul workshop-ului au fost înmânate diplome de participare. 

 În a patra zi a mobilității a avut loc o activitate de muncă în echipă, la sediul  grădiniței, cu privire la 

„Beneficiile și provocările utilizării aplicațiilor digitale în educația specială”. Participanții au folosit aplicația 
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Menti.com  pentru a expune beneficiile și provocările pe care le-au identificat și apoi s-au purtat discuții pe baza 

ideilor rezultate, discuții conduse de doamna Andreea Dulca, coordonatorul echipei din România. 

 În ultima zi a vizitei la Cluj-Napoca, reprezentanții țărilor partenere au vizitat Consiliul Județean Cluj 

unde s-au întâlnit cu vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Vakar Istvan și inspectorul școlar pentru 

învățământ special, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, doamna Laura Ionescu. Autoritățile au apreciat 

inițiativa cadrelor didactice de utilizare a instrumentelor digitale în educația specială. Coordonatorii din țările 

partenere și-au exprimat recunoștința pentru felul în care au fost primiți și pentru sprijinul oferit de autoritățile 

județene în organizarea și desfășurarea activităților culturale.  

 La sfârșitul zilei, la sediul Grădiniței Speciale s-a realizat evaluarea activităților desfășurate în cadrul 

mobilității. Fiecare participant a împărtășit din experiențele didactice și culturale trăite în această mobilitate. A avut 

loc o întâlnire a coordonatorilor pentru a discuta despre următoarea mobilitate care va avea loc în orașul Sintra, 

Portugalia. 

Activitățile celei de-a doua mobilități a proiectului Erasmus+ ,,Digital Approaches at SEN Education-

SENdata“s-au încheiat cu o ceremonie de final, emoționantă, în cadrul căreia s-au oferit certificatele de participare 

la mobilitate. A fost o bucurie să putem împărtășii experiențe și valori comune referitoare la utilizarea tehnologiilor 

în educația specială. 

 

 Pe parcursul mobilității au avut loc și diverse activități culturale cum ar fi: turul ghidat al orașului Cluj-

Napoca, în care a fost prezentată pe scurt istoria orașului și principalele obiective turistice, o vizită în Parcul 

Etnografic al Transilvaniei, ”Romulus Vuia”, în care ghidul a prezentat viața tradițională dintr-un sat românesc și o 

vizită la Salina din Turda. 

 

DISCLAIMER:” Acest proiect este Co-finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+. Prezenta 

comunicare reprezintă doar punctul de vedere al autorului și Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru 

conținutul ei.” 

Manager de proiect: Director, prof. Ioana Naidin 

Coordonator proiect: Prof.psihopedagog Andreea Dulca 

Echipa de proiect: Prof.psihopedagog Andreea Pușcuță 

                                                                                                                             Prof.psihopedagog Liana Mușuțan 
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