ŞCOALA SPECIALĂ HUEDIN
Scurt istoric:
Înfiinţată în anul 1969, Şcoala Specială Huedin
face parte din reţeaua de învăţământ special, este
subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi
Consiliului Judetean Cluj, este profilată pe educaţia şi
recuperarea copiilor cu C.E.S. Între anii 1969-2000
instituţia a purtat denumirea de Casa de Copii cu Şcoala
Ajutătoare Huedin.
În anul 2000 instituția a fost separată de Casa de
copii si funcționează de atunci sub denumirea de Școala
Specială Huedin. Şcoala a debutat cu 200 elevi.
Începând cu anul 2001, ca urmare a noii politici
educaţionale, privind integrarea copiilor cu CES în
şcoala de masă, numărul elevilor s-a redus an de an în mod semnificativ, astfel încât, la ora actuală,
şcoala este frecventată de un număr de 93 elevi din care: 69 de elevi, cuprinşi în 8 clase,si 24 de elevi
care beneficiază de actul educativ oferit de cadrele de sprijin .
În prezent instituţia noastră este angajată într-un intens proces de reformă care se percepe la
nivelul personalului didactic ca fiind o necesară reconsiderare metodologică, conceptuală şi metodică
privind instrucţia, educaţia şi recuperarea copiilor C.E.S.
Programul zilnic cuprinde variate activităţi structurate astfel:
înainte de masă activităţi instructiv-educative cu clasele, diferenţiate pe grupe de nivel
servirea mesei între orele 1400 – 1430
după-amiaza program specific structurat pe ariile curriculare
activităţi de organizare şi formare a autonomiei personale şi sociale
activităţi de cunoaştere
terapie ocupaţională şi de expresie
ludoterapie
terapie psihomotrică şi abilitare manuală.
Misiunea şcolii:
Uniunea Europeană recunoaşte şi respectă drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru a
beneficia de măsurile prevăzute pentru asigurarea independenţei, a integrării sociale şi profesionale
şi pentru participarea la viaţa comunităţii.”
(Articolul 26 - Integrarea persoanelor cu dizabilităţi Capitolul European al Drepturilor Fundamentale)

Şcoala Specială Huedin reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie al
tuturor copiilor cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi atât în învăţământul special, cât şi în
învăţământul de masă, precum şi a personalului care este implicat în educaţia acestora.

Atribuţii:
realizează depistarea precoce şi asigură intervenţia timpurie în cazul copiilor cu cerinţe educative
speciale;
şcolarizează copii cu diverse grade şi tipuri de dizabilităţi;
realizează terapii specifice pentru copiii cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi
din învăţământul de masă;
realizează şi aplică planuri de servicii personalizate;
asigură asistenţă psiho-educaţională prin cadre didactice de sprijin;
promovează învăţământul incluziv;
informează şi consiliază familiile copiilor cu cerinţe educative speciale;
colaborează cu toate instituţiile din comunitatea locală implicate în problematica copiilor.
Beneficiari:
Copiii cu C.E.S. din zona Huedinului, din Centrul de plasament Nr. 8 “ Speranţa “, din casele de
tip familial din Huedin şi din Grupul Şcolar Huedin şi comunitatea locală
Resurse
Şcoala noastră oferă un spaţiu civilizat de învăţătură şi viaţă pentru elevi. Asigură o bază
materială corespunzătoare desfăşurării procesului educaţional-terapeutic
Personal didactic : 26 de persoane din care 2 profesori educaţie specială, 9 profesori psihopedagogi, 8
profesori educatori, 3 profesori de logopedie, 2 învățători itineranți, un psihodiagnostician şi un
kinetoterapeut
Personal didactic auxiliar: un secretar, un contabil şi un bibliotecar
Personal nedidactic : 2 îngrijitori
Obiectivele instituției pentru perioada următoare:
- dotarea cu materiale didactice şi echipamente informatice
- recondiționarea manualelor
- îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii pentru stimularea gustului pentru lectura al
elevilor
- schimbarea pardoselii deteriorate din sălile de clasa
- înlocuirea geamurilor clasice cu geamuri termopan la sediul administrativ ramase
neschimbate; la Sala profesorală şi sala de gimnastică
- amenajarea unei Sali multifuncţionale dotată cu televizor, aragaz, frigider, maşini de cusut.
Parteneriate:
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj;
Consiliul Judeţean Cluj;
Primăria oraşului Huedin
Poliţia oraşului Huedin
Detaşamentul de pompieri al oraşului Huedin
Protopopiatul oraşului

