GRADINIŢA SPECIALĂ CLUJ-NAPOCA

 Misiunea Grădiniţei
Înfiinţată în anul 1984, Grădiniţa Specială Cluj-Napoca este o instituţie de învățământ special
preşcolar cu tradiţie în municipiul Cluj-Napoca care are drept misiune reabilitarea copiilor cu cerinţe
educative speciale, integrarea şcolară şi socială a acestora. Asigurând un cadru stimulativ, activităţi
instructiv-educative şi corectiv-compensatorii centrate pe copil şi problema sa, Grădiniţa Specială îl
ajută astfel să se simtă mai bine, să-şi dezvolte capacităţile relaționale şi să-şi câştige o poziţie din ce în
ce mai bună în raport cu mediul său de viață.
Grădiniţa oferă şanse egale la educaţie copiilor preşcolari cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani,
proveniţi din familii, care la intrarea în grădiniță prezintă următoarele particularităţi: dizabilităţi
cognitive, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări ale funcțiilor limbajului, dificultăți de
învăţare, autism, sindrom Down, tulburări socioafective, tulburări asociate.
În acest moment, grădinița are înscriși un număr de 65 de preşcolari, domiciliaţi atât în
municipiul Cluj-Napoca cât şi în celelalte localităţi ale judeţului Cluj. Dintre aceştia, 27 sunt în regim
săptămânal (de luni până vineri). Copiii se pot înscrie în grădiniță pe baza certificatului de orientare
școlară emis de Comisia pentru Protecția Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi
Protecția Copilului Cluj.
Copilul cu nevoi speciale este ca şi oricare alt copil, un membru al comunităţii şi trebuie privit ca
o persoană cu drepturi şi şanse egale la educaţie, însăşi deviza acestei unităţi de învăţământ special fiind
„Şanse egale pentru toţi copiii noştri”.
Asemeni tuturor copiilor şi cei cu cerinţe educative speciale 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 face Grădiniţa Specială Cluj-Napoca pentru a ajuta la îndeplinirea acestor nevoi?
Oferta educaţională
Grădiniţa Specială oferă copiilor şi familiilor lor:
Program săptămânal şi de zi;
Evaluarea copiilor de către o echipa multidisciplinară (psiholog, logoped, psihomotrician,
psihopedagog, kinetoterapeut);
Programe de intervenţie personalizate;
Activităţi instructiv-educative pe grupe de nivel;
Stimulare psiho-senzorio-motorie a copilului;
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Terapie logopedică;
Activităţi de formare a autonomiei personale;
Activităţi de adaptare la viața cotidiană;
Activităţi extracurriculare / Socializarea copilului;
Sprijin parental /suport psihopedagogic şi uman permanent.
Activităţile instructiv – educative - la grupe
Copiii sunt repartizați pe cinci grupe de nivel (mică, mijlocie, mare, mare pregătitoare şi
combinată) şi sunt conduse de educatoare calificate, majoritatea având studii superioare de specialitate.
Curriculum-ul, adaptat cerințelor copiilor cu nevoi speciale se realizează prin activităţi frontale,
folosindu-se materiale didactice, ingenios concepute, cu mare valoare educativă. Se urmărește ca toate
activitățile să fie centrate pe copil, să se desfășoare în zona proximei dezvoltări, să promoveze abilități
şi competenţe fundamentale, să satisfacă nevoile şi interesele copilului.
Terapii specifice şi de compensare – în cabinetele de specialitate ale grădiniţei
Copiii cu dizabilităţi intelectuale se caracterizează prin
diversitatea formelor de manifestare pe plan comportamental,
cognitiv, verbal, psihomotric, psihic şi social. Pentru a relaţiona
cu lumea înconjurătoare, ei au nevoie adesea de mijloace
alternative de exprimare şi comunicare. Terapiile specifice se
realizează în funcţie de tipul şi gradul deficienţei copilului şi se
desfăşoară în cabinete special amenajate, un copil frecventând
cabinetul de 2-3 ori pe săptămână.
Planurile de intervenție personalizate, utilizate la cabinetele
de specialitate se pliază bine pe nevoile fiecărui copil, strategiile
terapeutice şi educaționale fiind adecvate particularităţilor individuale, de vârstă si potenţialului psihofizic al
fiecărui copil.
Cabinetele de specialitate existente în cadrul acestei grădiniţe :
1.Cabinetul de psihologie: Stimularea funcţiilor cognitive şi educație senzorială, prin activităţi corectiv compensatorii.
2.Cabinetul de logopedie: Terapia tulburărilor de limbaj şi dezvoltarea comunicării prin intervenţie
terapeutic-recuperatorie, complexă.
3.Cabinetul de psihomotricitate: Educarea psihomotricităţii prin activităţi specifice, de formare a
abilitaților implicate în actul grafic.
4.Cabinetul psihopedagogic: Formarea de abilităţi de comunicare, cognitive, sociale prin activităţi
individualizate şi în parteneriat la grupă.
5. Kinetoterapie: Activităţi individualizate şi frontale în scopul reeducării deficienţelor neuromotorii şi
corectării deficienţelor de postură.
Activităţi extracurriculare
Pe lângă activitățile instructiv-educative şi cele terapeutice, grădiniţa organizează şi desfășoară
activităţi extracurriculare, menite să contribuie la dezvoltarea capacitații de relaţionare cu mediul
extern şi dezvoltare a socializării copiilor prin contacte sociale cu diferite medii.
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O zi pe săptămâna este dedicată ieşirilor, vizitelor,
plimbărilor (la piaţă, la cofetărie, la magazin, la biserică, la
pădure, în parc, la spaţii de joacă amenajate, la gară, etc.).
Grădiniţa Specială pune accent pe marcarea fiecărui moment
important din viaţa copilului, aceasta organizând serbări,
concursuri, vizite, excursii semestriale.
Conducerea
acestei
unităţi
de
învățământ special a
iniţiat colaborări cu
organizaţii şi fundații
din ţară şi străinătate
care oferă activităţi de
divertisment, relaxare şi
recreative. Parteneriatele
educative şi acordurile
de colaborare cu alte scoli şi grădinițe favorizează schimbul de
experiență între cadrele didactice, iar activitățile ludice şi
educative au scopul de socializare şi integrare a copiilor.

Activităţile cu părinţii
Familiile copiilor beneficiază de suport psihopedagogic, educațional şi uman, permanent, în
vederea îmbunătăţirii relației părinte - copil şi grădiniță – familie, precum şi pentru oferirea de tehnici
de lucru pentru dizabilităţile propriului copil. Activitățile formative vizează sprijin emoțional,
informațional şi instrumental, totul făcându-se pentru a responsabiliza familiile copiilor şi pentru a le
implica în viața grădiniței, astfel încât acestea să devină parteneri activi în procesul de reabilitare şi
educare.
Extinderea şi modernizarea infrastructurii
Începând cu anul 2001 Grădiniţa Specială Cluj-Napoca funcționează sub autoritatea Consiliului
Județean Cluj, postură din care a încercat să asigure condiții optime de desfășurare a activităților
grădiniței, îmbunătăţirea şi modernizarea spaţiilor unităţii reprezentând un obiectiv permanent al
acestuia.
În anul 2008, Consiliul Județean Cluj a demarat un proiect de extindere şi modernizare a
spaţiilor (sala de mese şi sala de sport), continuând în anul 2009
cu o amplă lucrare de reabilitare a întregii clădiri, constând în
refacerea șarpantei, înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare şi
termice, refacerea tencuielilor interioare şi exterioare, parchetarea
grupelor şi dormitoarelor, placarea pereților cu pal melaminat.
Acest proiect se va finaliza în cursul acestui an cu montarea unei
centrale termice proprii în corpul special construit. Investițiile
Consiliului Județean Cluj pentru modernizarea şi asigurarea unor
condiții corespunzătoare standardelor europene sunt în sumă de
1.008.310 lei cu TVA.
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Dotări şi facilităţi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Cluj
În vederea derulării întregii activităţi a instituției în cele mai bune condiții, în perioada 20082010 Consiliul Județean Cluj a alocat nu mai puţin de 3.705.430
lei pentru asigurarea hranei, cazării şi rechizitelor copiilor,
demararea unui program de imunizare a copiilor cu vitamine şi
minerale, modernizarea şi dotarea bucătăriei şi a spațiului
destinat spălării vaselor (mixer şi hotă profesionale, veselă de
inox, spălător de inox), dotarea cu camere video performante
pentru
asigurarea supravegherii şi securitatea intrărilor,
achiziționarea de saltele, pături ușoare pentru anotimpul cald şi
lenjerii noi pentru pătuțuri, aspiratoare moderne, combină
frigorifică, aparatură audio-video, uscătoare de păr pentru copii,
aparate pentru întreținerea curții şi reparații curente,etc.
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