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Slănicului, pentru elevii cu tulburări de
învăţare şi cerinţe educative speciale.
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Asigurat de un profesor itinerant
după o programă specială.
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pentru elevii nedeplasabili până în clasa a X-a,
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MISIUNEA ŞCOLII:
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,, Azi, să fim mai buni ca
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Resurse materiale - spa iilor colare :

VIZIUNEA ŞCOLII:


Să creeze un mediu cald

i

stimulant în care să se dezvolte




imaginea pozitivă a fiecărui

predispoziții native ale elevilor



Ateliere - 1

care le permit obținerea unor



Sală de sport - 1



Sală pentru educație psimomotrică - 1

activitatea



Ludotecă - 1



Bibliotecă - 1



Cabinete AEL - 2

copiilor lor;



Cabinet medical - 1

Să ajute fiecare copil să fie



Spații sanitare - 3



Centru de resurse și informare părinți– 1

Să

sporească

părinților

în

încrederea

desfă urată

prin

cunoa terea

rezultatelor

i

informarea

despre posibilitățile reale ale


hodiagnoza si consiliere, kinetoterapie) - 5

Să cultive i să dezvolte acele

rezultate deosebite;


Cabinete pentru terapii specifice şi de com-

fericit

i să aibă sentimental

împlinirii, exersându- i mintea
i simțurile.

„VIA A BATE TEATRUL”
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pensare (terapia tulburarilor de limbaj, psi-

copil despre el însu i;


Săli de clasă - 9
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DE TEATRU ŞI M ŞTI

,, STRADA, PRIETEN
SAU DUȘMAN? ‘’
Proiect—Nivel județean
Ediția a III-a
2018

Comisa Interna de Expertiz Complex
(C.I.Ev.C.).
Comisia interna de expertiz complex asigur anual
evaluarea psihopedagogic a copiilor/elevilor/tinerilor şcolarizati în unit tile de înv t mânt special şi a celor integrati
în unit tile de înv t mânt de mas sau la solicitarea unit tii
de înv t mânt, a cadrului
didactic de la clas sau a familiei ori întretin torilor legali
ai copilului.
Aceasta comisie este formata din:
 profesor psihopedagog- coordonator,
 un asistent social,
 un profesor de psihopedagogie speciala,
 un profesor psihopedagog
 un medic pediatru
Activitatea comisiei este continua si se intruneste in
sedinte saptamanale ( miercuri 11.00-14.00) sau oridecateori
este nevoie in perioadele anului scolar cand sunt mai multe
solicitari.
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ORASUL VALENII DE MUNTE
colarizeaza copii cu deficiente mintale
moderate si severe incepand de la gradinita pana
la clasa aVIII-a i a X-a gimnazial pentru copii cu
deficien e grave, profunde, severe/asociate.
La finalizarea celor opt/zece clase, elevii sunt
orientati catre SCOLILE PROFESIONALE DE
MASA sau SCOALA PROFESIONALA SPECIALA
PLOPENI


terapie educationala complexa si integrata



terapii specifice i de compensare






gradinita speciala : asigura copiilor cu deficiente

interventia timpurie, urmarindu-se socializarea acestora si
dobandirea/imbunatatirea autonomiei personale. Echipa
de cadre didactice pentru gradinita este formata din doi
educatori, un psihopedagog si un kinetoterapeut.




scoala speciala: : elevii sunt grupati pe clase in functie

de deficienta, urmandu-se planuri cadru si programe
pentru deficiente mintale moderate si usoare (8-12 elevi in

psihodiagnoza si consiliere
kinetoterapie

invatamant integrat


profesori itineranti si de sprijin in scolile de masa arondate

pentru elevii cu tulburari de invatare si cerinte educative speciale, care au
fost evaluati in cadrul Comisiei Interne de Evaluare Continua din scoala
speciala sau in cadrul Serviciului de Evaluare i Orientare
Profesional din Centrul Jude ean de Resurse i Asisten


invăţământ la domiciliu:

colar

i

Educa ional .

asigurat de un profesor itinerant.

Elevii nedeplasabili beneficiaza de invatamant la domiciliu pana in cls. a X
-a, dup o program special .


servicii :



depistare si propuneri de reorientare scolara, consiliere a parintilor,



consiliere pentru cadrele didactice

clasa) sau deficiente mintale severe si asociate (4– 6) elevi
in clasa).

terapia tulburarilor de limbaj

