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O LUME NOUĂ, VESELĂ PENTRU FIECARE COPIL CU NEVOI SPECIALE
COD PEC 025
Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de
Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Raport intrare cameră în perioada septembrie 2015-iunie 2016

Proiectul ”O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale”, implementat de către
echipa de managment a Consiliului Județean Cluj, ca Promotor de proiect în parteneriat cu Fundația
Estuar ca și Partener 1 , are ca obiectiv principal creșterea gradului de incluziune la 944 copii cu
nevoi speciale, prin implementarea unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare
senzorială, social comportamentală, cognitivă și educație informală, pe o perioadă de 15 luni.
Echipa multidisciplinară de implementare a proiectului, echipă cu vastă experiență în
implementarea programelor de dezvoltare socio-emoțională a copilului, este formată din specialiști
(psihologi, psihopedagogi, asistenți sociali).
În această perioadă, septembrie 2015 - iunie 2016, s-au desfășurat activități de intrare în
cameră, sesiuni de formare pentru specialiști și programe de educație pentru sănătate.
Din cele 9 școli speciale incluse în proiect, în 8 dintre ele s-au desfășurat activități de intrare
în camera multisenzorială. Intrarea în cameră a copiilor beneficiari a fost realizată sub îndrumarea
cadrelor didactice, care au participat la sesiunile speciale de formare și sub atenta monitorizare a
specialiștilor din echipa de implementare.
În cadrul Centrului de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă (CRDEII) un
număr de 209 copii au beneficiat de serviciile de terapie ocupațională din camera multisenzorială,
având, pe perioada întregului an școlar 2015-2016, o frecvență totală de 9753 intrări.
La Grădinița Specială Cluj-Napoca, 41 de copii au intrat în cameră, în total având 1708 intrări
pe durata întregii activități a anului școlar.
Tot în anul școlar 2015-2016, serviciul inovativ de terapie ocupațională a fost livrat unui
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număr de 133 de elevi de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere. Aceștia au beneficiat de 7802
intrări în cameră.
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz are 151 de copii beneficiari, care au intrat
în camera de stimulare multisenzorială cu o frecvență totală de 8544 ori.
O altă școală care face parte din proiectul ”O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi
speciale” este Școala Gimnazială Specială Transilvania Baciu. 41 de copii au avut 2990 de intrări în
cameră în acest an școlar.
Școala Gimnazială Specială Huedin are incluși în proiect un număr de 51 de copii care au
3185 intrări, iar la Școala Gimnazială Specială Dej sunt 129 de copii cu o frecvență de 4842 intrări în
camera multisenzorială.
În cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă sunt înscriși 135 de copii, care au 6763
de intrări totale în perioada septembrie 2015 - iunie 2016.
Mediul securizant asigurat în spațiul oferit de camera multisenzorială le-a dat posibilitatea
elevilor înscriși în proiect să se bucure de momente de relaxare, stimulare vizuală, auditivă, olfactivă,
tactilă. Totodată, au avut oportunități de dezvoltare a anumitor deprinderi și capacități. În aplicarea
diferitelor tipuri de stimulare, prin utilizarea echipamentelor din cameră, s-a ținut cont de specificul
dizabilității și vârsta copilului. Astfel, specialiștii care însoțesc de fiecare dată copiii în cameră au
adaptat tipul de terapie la capacitatea copiilor și la abilitățile elevilor cu deficiențe senzoriale
multiple.
Potrivit mărturiilor mai multor cadre didactice, odată cu utilizarea dotărilor din cameră a
crescut motivația copiilor în ceea ce privește implicarea în activitățile școlare. Mai mult, s-au
constatat progrese în socializarea cu colegii și în deschiderea spre participare și implicare la activități
noi.
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