ŞCOALA SPECIALĂ DEJ

Prezentare generală
Instituţia a fost fondată în anul 1991, împlinind la 1 septembrie 2011, 20 de ani de funcţionare.
În vara acelui an, ca urmare a demersurilor întreprinse de profesorul Pop Valer şi răspunzând nevoilor
reale ale populaţiei şcolare din Dej, se înfiinţează Şcoala Ajutătoare Dej cu clasele I-VIII. Prin
finanţarea susţinută de ISTH Cluj s-au făcut reparaţiile şi modificările necesare, corpului de clădire
alocat pentru înfiinţarea Şcolii Speciale din Dej, astfel încât să fie funcţională din punct de vedere
igienico-sanitar şi al cadrului de desfăşurare a activităţilor instructiv-educative. În acest sens s-au
efectuat lucrări de reamenajare a spaţiilor, de zugrăvire, raşchetare şi lăcuire a parchetului, de vopsire a
lemnăriei, de amenajare a curţii şcolii şi de împrejmuire. Sălile de clasa au fost dotate cu mobilier nou;
de asemenea şi secretariatul, sala profesorală, direcţiunea şi biblioteca. S-a amenajat o sala festivă, săli
de sport şi cabinete pentru activităţile recuperatorii. Asistenţa medicală a fost realizată în cabinetul
medical. Toate aceste modificări care se regăsesc şi azi, au fost efectuate într-un timp scurt, permiţând
deschiderea şcolii pe 15 septembrie 1991. Pe parcursul anilor au fost efectuate şi alte lucrări de reparaţii
şi de modernizare. Din anul şcolar 2009 – 2010 în planul de şcolarizare a fost aprobată şi înfiinţarea
clasei a IX pentru elevi cu deficienţe severe şi asociate.

Beneficiarii de servicii oferite
Încă de la înfiinţare, această şcoală a oferit servicii educaţionale specifice învăţământului special
pentru copii cu deficienţe mintale şi asociate din zona Dej-Gherla şi comunele limitrofe.

Comunitatea locală este şi ea beneficiar, şcoala noastră oferind servicii de sprijin copiilor cu
diferite dizabilităţi integraţi în şcoli de masă, prin intermediul cadrelor didactice itinerante.
Şcoala este un sprijin real şi pentru părinţii acestor copii prin contribuţiile materiale consistente şi
gratuite: manuale, rechizite, hrană, transport dar şi prin asigurarea unor servicii instructiv-educative şi
compensatorii de specialitate în activităţile de terapie de după masă şi la cabinetele de logopedie şi
educaţie fizică medicală.
Misiunea şcolii
Misiunea şcolii este abordarea globală şi individualizată a copiilor cu CES prin identificarea,
valorificarea şi stimularea tuturor capacităţilor şi disponibilităţilor cognitive, de limbaj, psihomotorii,
afectiv-relaţionale şi social-adaptative existente şi potenţiale. Etosul şcolii se bazează pe principiul
valorizării şi evaluării tuturor membrilor în mod egal. Numai prin disciplină personală, prin
disponibilitatea la sarcini, prin responsabilizare, prin politeţe şi consideraţie pentru ceilalţi se poate
asigura un mediu favorabil împlinirii personalităţii.
Forma de învăţământ
Instituţia noastră şcolarizează un număr de 141 de copii cu deficienţe mintale şi asociate, cu
vârste cuprinse între 7-19 ani, în regim de semiinternat, repartizaţi în 13 clase (5 în ciclul primar şi 8 în
ciclul gimnazial), din care una integrată într-o şcoală de masă în municipiul Gherla. De asemenea,
instituţia furnizează şi învăţământ la domiciliu.
Domenii principale de activitate
- Depistarea şi evaluarea copiilor cu C.E.S.;
- Absorbţia elevilor cu deficienţe mintale grave, uşoare şi/sau asociate;
- Mărirea ratei de participare la procesul de educaţie în vederea diminuării abandonului şcolar;
- Creşterea calităţii educaţiei;
- Asigurarea resurselor umane materiale şi financiare;
- Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şi sociale;
Obiectivele instituţiei
- Asigurarea accesului egal la educaţie, planul de şcolarizare propus fiind realizat în proporţie de 100%
- Educaţia şcolară s-a realizat în corespondenţă cu nevoile de dezvoltare a copiilor prin evaluarea
adecvată a potenţialului de învăţare şi prin asigurarea reabilitării/recuperării şi compensării
disabilităţilor
- Reducerea cazurilor de abandon şcolar prin consilierea elevilor cu risc de abandon şcolar şi a părinţilor
acestora
- Asigurarea serviciilor de sprijin educaţional a elevilor cu CES din învăţământul de masă
- Parteneriatele dezvoltate au răspuns la nevoia de participate a elevilor la viaţa comunităţii
- Dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale prin resursele bugetare asigurate de Consiliul
Judeţean Cluj
Direcţii de dezvoltare
Diversificarea ofertei educaţionale spre nevoile comunitare prin: servicii de sprijin, în şcoli şi la
domiciliu pentru elevii nedeplasabili, grupe pentru copii preşcolari cu deficienţe severe şi/sau
asociate;
Creşterea ponderii activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;

Creşterea caracterului practic aplicativ al cunoştinţelor şi activităţilor şcolare (diversificarea
metodelor de lucru);
Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă;
Şcolarizarea copiilor de etnie rromă;
Transformarea şcolii în centru şcolar de educaţie incluzivă.
RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE

- Director
- 14 Profesori psihopedagogi
- Psihodiagnostician
- 6 Logopezi
- 13 Profesori educatori
- 7 Cadre de sprijin
- Profesor C.F.M.
- maistru instructor
- 4 Profesori de alte specializări
- Asistent social
- Bibliotecară
- Personal administrativ
- Personal de întreţinere
- 12 săli de clasă
- bibliotecă
- 1 cabinet de psihodiagnoză
- 3 cabinete de logopedie
- cabinet C.F.M.
- cabinet de desen
- 2 săli de sport şi teren
- 1 laborator de ştiinţe reale
- 1 laborator de biologie
- 2 ateliere de pre-profesionalizare
- 1 cabinet medical
- Sală de mese şi bucătărie
- Sală festivă
- Club TV
- Club Media
- Club TIC
- 2 cabinete de ludoterapie

Activităţi specifice
Activităţi de terapii specifice (psihodiagnoză, consiliere, logopedie, cultură fizică
medicală);
Activităţi de terapie educaţională şi integrată;
Activităţi şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;

PARTENERIATE
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj;
Consiliul Judeţean Cluj;
Parteneriat internaţional Comenius (Franţa, Italia, Turcia, Portugalia,
Polonia);
Poliţia municipiului Dej, de proximitate şi rutieră;
Detaşamentul de pompieri militari Dej;
Ocolul Silvic Dej
Casa de Cultură a municipiului Dej;
Biblioteca municipală Dej;
Muzeul municipal Dej;
Protopopiatul Român Ortodox Dej;
Clubul Copiilor Dej;
Şcolile municipiului;
S.C. Samus DEJ;
Asociaţia „Margareta zâmbitoare” Cluj;

