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Invitatie din partea lui Noel 

 

Dragă prietene, 

Sunt             și nu pot vorbi, dar am mulți prieteni ca tine, care vorbesc pentru mine. 

M-am născut la 23 ianuarie 2003 cu microcefalie, retinopatie, paralizie cerebrală și 

tetrapareză. Doctorii nu mi-au dat șanse de supraviețuire, cu atât mai puțin de mișcare și integrare 

în societate. 

Am stat la pat în primii ani, iar părinții mei m-au purtat la diverse terapii. Când aveam 2 ani, 

mama mea a avut ideea binecuvântată de a mă înconjura cu alți copii. În august 2005 primii 4 copii 

mi-au stat alături și s-a creat pentru noi Grădi Noel, cu scopul integrării copiilor cu nevoi speciale 

între cei sănătoși. Fiecare am beneficiat de-a lungul anilor de un tratament specific din partea 

personalului specializat și tot mai mulți copii au venit la noi. Acum suntem 44, o treime cu 

dizabilități. Am auzit că mai sunt și alții care doresc să vină la noi. Veniți, vă așteptăm cu drag! 

Sunt aproape 14 ani de când m-am născut „incompatibil cu viața” și iată ca n-am murit. Slavă 

lui Dumnezeu. Nu mai sunt la pat de câțiva ani, umblu, alerg, sar, cunosc lumea prin atingere, 

comunic monosilabic, mănânc bine de tot, interacționez cu cei din jur, într-un cuvânt: TRĂIESC. La 

asta a contribuit mult Grădinița Noel. 

Ajută-mă să mă bucur de VIAȚĂ în continuare! Te rog, implică-te pentru Grădinița Noel 

pentru adunarea fondurilor necesare. 

Mulțumesc din toată inima. 
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Gradinita Noel 
Scurtă prezentare 

 
Ne confruntăm cu un număr ridicat de copii cu dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale, 

dar învățământul incluziv preșcolar este foarte deficitar. De asemenea, procesul de integrare în 
societate este abia vizibil, deși progresul medical este mare. 

Grădinița Noel abordează aceste probleme, oferind o soluție prin programul de incluziune. 
Grădinița Noel are 11 ani de experiență în învățământul incluziv și oferă servicii de: învățământ 
preșcolar, after-school și weekend school. Grădința este autorizată de Ministerul Educatiei 
Naționale cu nr. 3795/2009. 

Metoda este inovativă și unică, prin abordarea individuală și incluzivă. Condiția eficienței este 
raportul maxim de 1 copil cu nevoi speciale (atipic) la 3 copii sănătoși (tipici). Programul este de 
succes, deoarece tratează problema începând de la copiii sănătoși, cărora, abordându-i individual, 
le dă șansa de a deprinde: 

- abilități intelectuale 
- abilități practice 
- abilități de viață 
- comportamente sănătoase 
- moduri sănătoase de relaționare cu cei din jur, chiar cu persoane diferite de ei. 
Aceasta abordare creează un context primitor, care facilitează integrarea copiilor cu nevoi 

speciale în rândul celor cu dezvoltare normală. Progresul acestora e astfel vizibil mai bun, iar 
incluziunea ulterioară în școli de masă și în societate se face mult mai ușor. 

Foarte important: ergoterapia, logopedia, art-terapia și kineto-terapia sunt desfășurate în 
spații amenajate direct în Grădinița Noel și vin în întâmpinarea nevoilor terapeutice nu numai pentru 
copiii cu nevoi speciale. 

Rezultate: toți copiii care au absolvit aici sunt integrați în învățământul de masă și au rezultate 
bune; copiii sănătoși au deprins abilități intelectuale, practice, de viață, un comportament tolerant 
și caritabil; copiii cu nevoi speciale s-au recuperat major, s-au integrat în școlile de masă și în 
societate. 

 
Serviciile oferite de Grădinița Noel 
- grădinița (18 luni-6 ani): program curricular și extra-curricular; opționale: dans sportiv, balet, 

pian, pictura, franceza, germana; asistenta medicala, logopedie, kinetoterapie, art-terapie, 
ergoterapie/terapie ocupațională; alimentație din bucătăria proprie; abordare individuală și 
incluzivă a fiecărui copil - în strânsă colaborare cu părinții fiecărui copil. 

-after-school (6-10 ani): lecții cu personal didactic, masa de prânz și gustare, somn, relaxare, 
mișcare prin joc, engleză, recreație, lectură, muzică; 

-weekend (18 luni-11 ani): un atelier educativ la fiecare 3 ore (dans, pictura, desen, engleză, 
teatru etc.), masa de prânz, gustări. Înscrierea se face pe intervale de 3 ore sau pe întreaga zi. 

 
Mulțumim pentru orice sprijin ne puteți acorda. 
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