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ÎNTREBARE

Nr.11239A/05.10.2020

Adresată: Doamnei Monica ANISIE, Ministrul Educației și Cercetării
De către: Cornel Itu, deputat PSD
Obiectul întrebării: Înființarea unor posturi de logoped și psiholog în grădinițe

Stimată doamnă ministru,
La nivelul județului Cluj funcționează Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă
Educaţională Cluj, o unitate conexă a învăţământului preuniversitar, cu personalitate
juridică, subordonată Ministerului Educaţiei Naționale, coordonată metodologic de
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.
Conform Regulamentului acestei unități, „CJRAE Cluj reprezintă o instituţie de
învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de
servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi
membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi
asistenţa necesară în acest sens.”
Printre principalele atribuții se numără serviciile de logopedie și asistență
psihopedagogică. Scopul CJRAE este extrem de important în contextul în care în ultimii
ani procentul cazurilor de copii preșcolari cu probleme comportamentale și de logopedie
crește alarmant.
Problema majoră care trebuie adusă în atenție este numărul mic de specialiști psihologi și
logopezi raportat la nevoile reale. Spre exemplu, la nivel de municipiul Dej, unde
funcționează cinci grădinițe, este arondat un singur logoped și trei psihologi, iar activitatea
acestora nu se rezumă strict la preșcolari! Astfel, aceștia sunt prezenți la grădinițele
arondate 1-2 zile pe lună, iar ședintele sunt organizate cu copii a căror probleme sunt deja
la un stadiu avansat.

Consider că o variantă mult mai eficientă ar fi obligativitatea înființării a cel puțin unui
post de logoped și a unuia de psihopedagog în organigrama unităților de învățământ
preșcolar. Depistarea problemelor la preșcolari și identificarea unor terapii compatibile cât
mai devreme posibil vor preveni creșterea numărului de cazuri cu nivel avansat, vor
facilita calitatea actului educațional și integrarea copilului în societate.
Doamnă ministru, sănătatea și educația copiilor sunt priorități pe care nu ne mai permitem
să le neglijăm! Ce măsuri veți lua pentru obligativitatea înființării unor posturi de logopezi
și psihologi în grădinițe?

Solicit răspuns în scris.
Cu stimă,
Cornel Itu – deputat PSD
Circumscripţia 13 – Cluj

