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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 data de 29 martie 2016, “Centrul Educaţional pentru copii cu autism şi cerinţe educaţionale
speciale” şi-a deschis porţile în spaţiul Şcolii gimnaziale nr. 4 Bistriţa, oferind terapie educaţională
gratuită pentru 60 de copii cu autism şi cerinţe educaţionale speciale din grădiniţele şi şcolile din judeţ.
Vreme de 8 săptămâni, fiecare copil va beneficia săptămânal de ore de terapie de recuperare gratuită,
oferită de experţii partenerului Asociaţia Autism Europa Bistriţa cu scopul de a facilita integrarea
copiilor în învăţământul de masă.
La nivel național, școlile întâmpină dificultăți în a oferi sprijin suplimentar copiilor cu cerințe
educaționale speciale, fiind limitate de lipsa de personal, dotări și know-how, fapt ce constituie o
piedică majoră în procesul de integrare a copiilor cu diferite tulburări în învățământul de masă. De
asemenea, copiii cu tulburări din spectrul autist şi alte tulburări de dezvoltare sunt rareori pregătiţi
pentru a face faţă solicitărilor academice şi comportamentale din învăţământul de masă, astfel că acest
proiect pilot vizează dezvoltarea abilităţilor de socializare şi comunicare deficitare, urmând ca, la
finalizarea programului de intervenţie, fiecare din cei 60 de copii cu vârste între 3 și 11 ani să
beneficieze de un program de intervenţie personalizat şi de curriculum şcolar adaptat.
”Planul de intervenţie personalizat şi curriculum-ul şcolar adaptat sunt instrumente despre care
se vorbeşte foarte mult în teorie, dar care în România nu prea există în practică. Fiecare copil cu
cerinţe educaţionale speciale sau doar cu dificultăţi de învăţare are nevoie de aceste instrumente.
Fiecare cadru didactic care predă unui copil cu cerinţe educaţionale special trebuie să cunoască
nevoile, abilităţile şi limitele acelui copil şi să lucreze după un curriculum adaptat comprehensiv, însă,
în practică, nimeni nu le face şi astfel toată lumea are de pierdut. Mai ales copilul, care nu beneficiază
de serviciile şcolare esenţiale pentru o dezvoltare armonioasă, fiind, cel mult, tolerat în clasă. În timp,
aceşti copii ajung în şcoli speciale, în absenţa acestor instrumente. Unde se face, adaptarea se face
cumva instinctiv, fără suport psihologic real, fără o colaborare între specialişti şi familii. Ne-am propus
să schimbăm asta, pentru a oferi copiilor şi cadrelor didactice şanse reale la o integrare de succes.”, 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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