Grupul Şcolar "SAMUS" Cluj-Napoca
Grupul şcolar „SAMUS”, îşi are sediul în municipiul Cluj-Napoca, pe strada Ialomiţei, nr.17, din
cartierul Mărăşti şi este o şcoală cu tradiţie, înfiinţată în anul 1951. Din anul şcolar 1996-1997
activitatea şcolii se desfăşoară într-o clădire nouă.
Deşi destinaţia iniţială a constituit-o şcolarizarea elevilor deficienţi de auz din zona Ardealului,
în anul 1986 s-au constituit şi clase pentru deficienţi mintali, iar din anul 2006 există pe fiecare nivel
câte o clasă cu elevi din învăţământul de masă în specialitatea estetică şi igiena corpului omenesc,
unitatea devenind astfel şcoală incluzivă – fiind singura şcoală din judeţ care pregăteşte elevi din
învăţământul de stat pentru meseriile: frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi coafor stilist.
De la tradiţie la a doua şansă
Având în vedere faptul că şcoala „SAMUS” beneficiază de cadre didactice calificate în a pregăti
elevi cu nevoi educative speciale (CES) - deficienţi de auz, deficienţi mintali, elevi cu tulburări
comportamentale, începând cu anul şcolar 1999 au început instruirile teoretice şi practice pentru
elevii din cadrul Programului ,,A doua şansă” în meseriile de confecţioner îmbrăcăminte şi tinichigiu
carosier, elevi proveniţi de la Colegiul Tehnic „Energetic“ şi de la Şcoala Generală „Nicolae Iorga“ din
Cluj-Napoca.
Profesionalismul cadrelor didactice din cadrul acestei şcoli este unul cu adevărat deosebit dacă
se are în vedere faptul că, pe lângă pregătirea elevilor cu deficienţe de auz, cu tulburări comportamentale
sau cu deficienţe mintale, profesorii instruiesc şi elevi de etnie rromă proveniţi din Centrele de
Plasament. Dorinţa cadrelor didactice selectate şi formate pentru a participa la o astfel de activitate şi,
mai ales lipsa de prejudecăţi faţă de populaţia de etnie rromă a condus la obţinerea unor performanţe
remarcabile în şcolarizarea acestora, mulţi dintre ei fiind integraţi la sfârşitul ciclului de învăţământ pe
piaţa muncii.
În prezent, Grupul şcolar „SAMUS” şcolarizează:
- elevi cu CES – nivel gimnazial (acreditare din 2008)
- elevi cu CES – nivel liceal-tehnologic
- elevi din învăţământul de masă – nivel liceal-tehnologic
În funcţie de dorinţele, aptitudinile şi particularităţile specifice fiecărui adolescent, Grupul Şcolar
„SAMUS” oferă o gamă largă de meserii:
 constructori finisori;
 tâmplari mobilă artistică;
 lăcătuşi mecanici;
 tinichigii-vopsitori auto;
 instalatori instalaţii tehnico-sanitare şi gaze;
 frizerie-coafură-manichiură-pedichiură;
 horticultură;
 confecţioneri îmbrăcăminte ,
 cofetari-patiseri.

Infrastructură şi dotări
De la înfiinţare şi până în prezent şcoala şi-a îmbogăţit continuu experienţa şi baza materială.
Astfel, şcoala oferă numeroase facilităţi prin dotările de care dispune - cabinete de limba romană,
matematică, ştiinţele naturii, istorie, fizică-chimie, religie, calculatoare, mecanică, prelucrarea lemnului,
confecţii-îmbrăcăminte, instalaţii, construcţii. Aici elevii beneficiază de mobilier şi material didactic
adecvat într-un ambient modern, propice stimulării învăţării. Instruirea practică a elevilor se desfăşoară
în cadrul atelierelor-şcoală, specifice meseriei, dotate corespunzător desfăşurării activităţii de instruire
practică şi activităţii de producţie .
În anul 2008 a fost amenajat un modern laborator de informatică cu 25 de calculatoare, tablă
inteligentă şi alte echipamente IT. Şcoala mai dispune de o bibliotecă dotată cu peste 14.000 de cărţi, o
bază sportivă formată din sală de sport, 2 săli pentru cultură fizică medicală şi un teren de sport. Datorită
specificului ei, şcoala dispune de un cabinet de audiologie şi 2 cabinete de terapii specifice. Asistenţa
medicală este asigurată de personal calificat care îşi desfăşoară activitatea într-un cabinet de pediatrie şi
un cabinet de stomatologie.
Activităţi şi performanţe sportive
Grupul Şcolar ,,SAMUS” deţine şi o echipă de fotbal unificat de băieţi care a participat, la
invitaţia organizaţiei “Special Olympics” România, la Olimpiada Internaţională ,,Fotbal unificat”
desfăşurată în perioada 9-12 decembrie 2010, în localitatea Tapolca din Ungaria, unde a obţinut medalia
de aur.
Elevii şcolii au participat de asemenea la numeroase concursuri sportive organizate între şcolile
speciale, la nivel local şi judeţean, unde au obţinut următoarele premii şi menţiuni:
- La campionatul de tenis de masă şi şah, etapa judeţeană, din luna februarie: locul I,II,III,
menţiuni.
- Campionatul judeţean de gimnastică, Liceul Octavian Goga, Huedin, martie 2010: locul I ,II
- În luna octombrie la „Crosul toamnei”: locul I pentru persoanele cu dizabilităţi.
Parteneriate şi proiecte
În perioada octombrie-decembrie 2007 şcoala a câştigat grantul ”Şi eu vreau să muncesc”. Unul
din rezultatele proiectului l-a reprezentat creşterea inserţiei absolvenţilor cu CES cu aproape 50%. În
anul 2008 s-a asigurat continuitatea proiectului prin susţinerea consilierii profesionale a elevilor
absolvenţi, prin organizarea concursului pe meserii cu invitaţi angajatori, prin mediatizarea ofertei
şcolare în şcolile generale din municipiul Cluj-Napoca şi din comunele din judeţul Cluj.
În perioada martie-octombrie 2008 s-a desfăşurat proiectul cu tema „Promovarea oportunităţilor
de ocupare pe piaţa muncii pentru cetăţenii de etnie romă din judeţul Cluj”, proiectul desfăşurat în
cadrul parteneriatului dintre Organizaţia “Amare Phrala” Cluj, Consiliul Judeţean Cluj şi Grupul Şcolar
”SAMUS” Cluj-Napoca, scopul fiind formarea profesională în meseria zidar-pietrar-tencuitor a unui
număr de 30 de romi şi integrarea lor profesională.
În cursul anului.2009 în şcoală s-a desfăşurat un schimb de experienţă în Programul „Tânăr în
Europa de Est” cu o şcoală similară din Danemarca, Jaegergarden Efterskole, Grenaa. Programul a avut

drept scop crearea de oportunități pentru cunoașterea reciprocă și socializare a tinerilor din cele două
școli.
Grupul Şcolar ,,SAMUS” are de asemenea un parteneriat cu fundaţia World Vision în cadrul
programului “Tineri în tranziţie”, având drept scop dezvoltarea abilităţilor tinerilor cu CES, pentru
integrarea socio-profesională. Numai în anul 2010 peste 25 de elevi din şcoală au fost implicaţi în
activităţi educative specifice realizate sub îndrumarea asistenţilor sociali şi a voluntarilor.
În vederea efectuării practicii în producţie a elevilor, Grupul Şcolar „SAMUS” a încheiat
convenţii cu o serie de agenţi economici din domeniul lăcătuşerie mecanică structuri, instalaţii în
construcţii, cultura plantelor, frizerie-coafură-manichiură-pedichiură.
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