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2 APRILIE 2016 – ZIUA INTERNATIONALA DE CONSTIENTIZARE A AUTISMULUI

2 APRILIE, ZIUA INTERNATIONALA DE CONSTIENTIZARE A AUTISMULUI, a prilejuit
organizarea de activități de conștientizare a acestei dificultăți, la care au participat elevi, părinți și
profesori, colegi ai elevilor cu nevoi speciale, membri ai comunității, oficialități și invitați de marcă.
Un moment important l-a constituit premierea elevilor care au participat la concursul organizat
de Asociația Autism Europa în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud – concurs
dedicat elevilor din şcolile din Bistriţa-Năsăud, Neurolimpics, în cadrul căruia au confecționat afișe,
postere și au scris eseuri. Educatorii, învăţătorii, diriginţii şi profesorii au avut la dispoziţie o lună pentru
a le preda elevilor o oră de educaţie pe tema neurodiversităţii, iar copiii au avut misiunea de a găsi un
mesaj creativ şi atractiv pentru publicul larg.
Elevii şi profesorii de la Şcoala Gimnazială Nr 4 au reuşit să surprindă juriul şi să realizeze cele
mai numeroase afișe cucerind premiul I, II și III la categoria AFIȘ - ciclul primar, premiile I, III și o
mențiune la categoria AFIȘ, ciclul gimnazial, dar și premiul II la categoria ESEU, ciclul gimnazial.
Trebuie subliniat faptul că la concurs au participat echipaje din întreg județul.
Evenimentele dedicate acestei zile au cuprins și lansarea revistei 2 Elefanți, realizată în cadrul
proiectului Dezvoltarea de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor aparținând
grupurilor vulnerabile, PEH095, proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI,
program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
În cuprinsul revistei se regăsesc articole care evidențiază importanța integrării elevilor cu cerințe
educative speciale speciale în școlile de masă dar și necesitatea tratării diferențiate a copiilor, potrivit
abilităților, nevoilor și specificului fiecăruia.
Articole de presă:
http://www.bistriteanul.ro/foto-video-bistrita-albastra-emotii-culoare-prietenie%E2%80%A61459599695968.html

