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Subiect: Proiectul „Dezvoltarea de strategii și politici pentru a acorda șanse egale
copiilor aparținând grupurilor vulnerabile”.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud implementează, în calitate de promotor,
proiectul „Dezvoltarea de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor aparținând
grupurilor vulnerabile” depus la apelul COERENT, proiect înregistrat la Fondul Român de
Dezvoltare Socială cu codul PEH095.
În perioada septembrie-noiembrie 2015, cadrele didactice și specialiștii bistrițeni au
beneficiat de vizita de consultanță a partenerilor norvegieni de la Fundația Stiftelsen
Radarveien, din Oslo, concretizat în seminarii și activități de consiliere cu privire la
organizarea și dotarea ”Centrului educațional pentru copii cu autism și alte tulburări de
dezvoltare” care își va deschide porțile la începutul anului viitor în incinta Școlii Gimnaziale
nr. 4, Bistrița. În prezent se derulează activități de selectare în grupul țintă a beneficiarilor
proiectului, copii cu autism și cerințe educaționale speciale din opt comunități din județ:
Bistrița, Teaca, Lechința, Prundu Bârgăului, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi și Nimigea de
Jos. În aceste școli, experți în terapie educațională au derulat un screening de identificare a
copiilor care au nevoie de intervenție, cu sprijinul cadrelor didactice. De asemenea, se apropie
de finalizare procedura de dotare a Centrului educațional care se vrea un centru pilot.
La nivel național, școlile întâmpină dificultăți în o oferi sprijin suplimentar copiilor cu
cerințe educaționale speciale, fiind limitate de lipsa de personal, dotări și know-how, acest
fapt constituind o piedică majoră în procesul de integrare a copiilor cu diferite tulburări în
învățământul de masă.
”Experții în învățământ au identificat și documentat în repetate rânduri lipsa resurselor
ca principală piedică în integrarea copiilor cu autism și alte tulburări de dezvoltare în
învățământul de masă. Pregătirea sistemului educațional pentru a-i integra pe acei copii pentru
care incluziunea este esențială, este absolut obligatorie, dacă vrem să vorbim peste câțiva ani
de integrări de succes, și de creșterea șanselor la o viață decentă și productivă pentru grupurile
vulnerabile. Exact asta se încearcă prin acest proiect”, a explicat Ana Dragu președintele
Asociației Autism Europa Bistrița.
Perioada de implemetare a proiectului este mai 2015 - aprilie 2016 iar parteneri în
proiect sunt, Asociația Autism Europa Bistrița, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Casa
Corpului Didactic a Județului Bistrița- Năsăud, Școala Gimnazială nr. 4 Bistrița și Stiftelsen
Radarveien, Oslo, Norvegia.
Proiectul este finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program
finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Valoarea proiectului este 902 626 lei.
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