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O LUME NOUĂ, VESELĂ PENTRU FIECARE COPIL CU NEVOI SPECIALE
COD PEC 025
Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de
Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Este ora 9 dimineața. În curtea Școlii Speciale pentru Deficienți de Auz „Kozmutza Flora” din
Cluj-Napoca este zarvă mare – este zi de excursie! Soarele strălucește, vântul adie lin mângâind
fețele entuziasmate ale copiilor care așteaptă nerăbdători îmbarcarea în autocarele care îi vor duce
spre experiențe și emoții noi, spre învățare prin explorare și descoperire.
Autocarele sunt pline, copiii sunt numărați și se pornește la drum. Anticiparea crește,
întrebările curg ca o cascadă, însoțitorii apelează la toate resursele de imaginație și creativitate pentru
a găsi câte un răspuns pentru fiecare.
Iată-ne ajunși la destinație: Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou, județul Sălaj. Valuri de
copii zâmbitori și roșii în obraji năvălesc pe porțile grădinii, neștiind cum să cuprindă cât mai mult cu
privirile lor curioase – flori multicolore, copaci nemaivăzuți, sere cu plante tropicale, țarcuri cu
căprioare și porci mistreți, acvarii cu pești viu-colorați. Copiii sunt parcă prinși într-un vârtej de
culori, forme, emoții și curiozitate. Se aud râsete, exclamații de uimire și multe de ce-uri.
După o zi atât de intensă, ne întoarcem agale spre autocare. Ne îmbarcăm, verificăm dacă
suntem toți și pornim spre casă. Unii copii, copleșiți de această zi plină, au adormit. Alții privesc
cuminți pe geam admirând peisajul de pe drum. Cei mai mulți își amintesc de lucrurile interesante pe
care le-au văzut și se întrec la povestit experiențe și trăiri. A fost o zi minunată. O experiență de
neuitat.
Într-o zi mai friguroasă decât cea pe care am descris-o anterior, dar la fel de caldă din punctul
de vedere al experienței trăite, am pornit entuziasmați la ferma de animale Moara de Vânt împreună
cu elevii Liceului Special pentru Deficienți de Vedere. Imaginea unui drum în culori de toamnă,
cântece vesele pentru copii, pachețele colorate cu gustări și animale prietenoase - ar putea fi
descrierea perfectă a excursiei noastre de la Sălicea. Am admirat în drumul nostru copacii cu frunzele
căzânde, enumerând fiecare culoare specifică toamnei și am cântat melodiile copilăriei.
Clopoțelul de la intrarea în fermă ne-a anunțat sosirea, iar cățelul bucuros de oaspeți ne-a
întâmpinat voios. Cu mic, cu mare am intrat pe poarta fermei, iar copiii s-au îndreptat în grabă spre
țarcul iepurașilor, urmărind cu drag joaca lor. Întâlnirea cu cerbii a fost una care i-a surprins pe
excursioniștii noștri, deoarece animăluțele erau foarte prietenoase și s-au lăsat mângâiate cu drag.
Acesta a fost un bun prilej, mai ales pentru copiii nevăzători, de a explora aspectul fizic al acestora.
Ne-am continuat plimbarea spre zona păsărilor, bucurându-ne de cântecul lor, dar și de
coloritul lor atât de impresionant pentru elevii cu deficiențe de auz. Am zăbovit puțin pe băncuțele
parcă special amplasate în drumul nostru, unde, după o gustare sănătoasă, ne-am recăpătat energia.
Mare a fost bucuria micilor oaspeți ai fermei de la Sălicea când au ajuns în explorarea lor la
țarcul cu ratonii cocoțați pe garduri pentru a primi atenția noastră și ceva bun de mâncare. Antrenați
de energia lor, am ajuns la trenulețul din curtea fermei, care ne-a primit pe toți în locomotiva și
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vagoanele sale. Deși era prea obosit să se deplaseze, ne-a purtat spre tărâmul de basm al imaginației
noastre.
Cu gândul la experiențele trăite în excursie, ne-am întors la autocare, drumul spre școală fiind
un bun prilej pentru ca fiecare elev să împărtășească celorlalți care este animalul preferat și să
menționeze care a fost experiența cea mai frumoasă din excursie.
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