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 Preocupați de asigurarea unei vieți independente 

pentru persoanele cu dizabilități, în general, dar, în 

special, pentru persoanele cu deficiență de auz,  

școlarizăm peste 170 de copii, de la grădiniță până la 

școala profesională, din București și din județele din 

sudul țării.  Toți copiii au deficiență de auz, de diferite 

grade, iar unii au deficiențe asociate celei de auz.  Nu este vorba de segregare, ci de 

individualizare. Ținem seamă de particularitățile fiecărui copil. Lucrăm după planuri 

- cadru diferite, în funcție de gradul de deficiență, cu programe școlare diferite, 

manuale diferite în care conținuturile sunt accesibilizate și cu ajutorul limbajului 

mimico – gestual, cu planuri de intervenție personalizate.   

 

Considerăm că din punct de vedere al educaţiei, copilul nu are nici nevoi 

speciale, nici dizabilitate, ci cerinţe educaţionale speciale. Acestor cerinţe 

educaţionale speciale le răspundem prin oferta educaţională formală și nonfornală, 

curriculum naţional, adaptat sau special, servicii educaţionale, resurse materiale şi 

umane, suport metodologic şi psihopedagogic. 

 

Suntem mândri de școala noastră, de copiii noștri, de 

tot ceea ce facem pentru copii. Nu este o lozincă. Cei care 

au fost la noi în școală, în calitate de elevi, profesori, 

părinți, parteneri în proiectele noastre, pot confirma că 

facem lucruri minunate. 

 

Director, 

prof. Stoica Florica 
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Cine suntem noi? 
 

  
 
 Școala Profesională Specială pentru Deficienți  de Auz ”Sfânta Maria” este prima 

şcoală pentru fete orfane şi surdo-mute din România, înființată prin hotărârea Ministerului 

Instrucțiunii Publice, în anul 1919. Acum, instituţia este coordonată de Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București – MEN şi subordonată financiar–administrativ Primăriei Municipiului 

București Sector 6 şi Administrației Școlilor sector 6.  

    Școala oferă servicii educaţionale specializate pentru elevii cu deficienţe de auz, asociate şi 

pentru cei cu implant cohlear, cu vârste între 6–20 ani care provin din toate judeţele ţării. 

                                             
                                                                     
   
Scurt istoric: 
         
         August 1919 – s-a hotărât înfiinţarea primei şcoli pentru fete orfane și 
surdo-mute din România, directoarea acesteia fiind doamna Laurenţia 
Bacalbașa. Ministerul Instrucțiunii Publice a pus în aplicare acest lucru. 
         1 martie 1921 – încep cursurile acestei şcoli cu un număr de 31 eleve şi 
cu o singură institutoare, într-un modest local din Calea Moşilor, nr. 36, în 
curtea  Mănăstirii Sf. Gheorghe Vechi. 
       6 ian 1922 - După vizita Reginei Maria, prin decret regal școala va purta 
denumirea de Școala și orfelinatul de surdo-mute ”Principesa Mărioara”. 
      1921-1922 – îşi încep activitatea profesorii Ion Ciorănescu şi Sevasta 
Popescu. 
     1948 – şcoala se mută într-un local mai mare, pe strada Nuferilor nr. 20-25 (actualmente strada 
G-ral Berthelot) 
    Septembrie 1976 – s-a dat în folosinţă un nou şi modern local în sectorul 6, pe Aleea Istru nr.6 
format din 3 clădiri: şcoală, internat cu cantină şi sală de sport cu cabinet de fizioterapie (unde 
funcţionează şi în prezent). 
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       Misiune și Obiective 

 

  Viziunea  noastră 

 

     Educația de calitate este premisa integrării socio-

profesionale. 

  

 

     Misiunea noastră este de a dezvolta o cultură 

a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii, al 

elevilor şi al părinţilor, în vederea educării elevilor 

cu cerințe educaționale speciale,  pentru o dezvoltare 

durabilă și cetățenie europeană. 

 

 

      Obiective generale 
1. Accentuarea dimensiunii europene a educaţiei în vederea incluziunii și integrării socio - 

profesionale  a elevilor cu cerințe educaționale speciale; 

2. Desfășurarea activității din școală pe baza principiilor sistemului de management al calității; 

3. Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi parteneriate; 

4. Creșterea ratei de participare la educație și asigurarea egalității de șanse a copiilor cu cerințe 

educaționale speciale; 

5. Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor, precum şi a celor 

privind cariera; 

6. Fundamentarea ofertei educaționale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor. 

 

                                                                          
Obiectivele de maximă specificitate: 
 

 Formarea competenţelor de comunicare  

 stimularea permanentă a oricărei forme de 

comunicare, verbală/non-verbală; 

 formarea capacităţii de a prelua modelul 

fonoarticulator prin labiolectură în medii 

de comunicare 

diferite;  

 antrenament auditiv pentru valorizarea 

resturilor de auz protezate. 

 Formarea competenţelor de învăţare şi 

relaţionare socială. 
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 Ce ne propunem : 
 
 Școlarizarea elevilor cu diferite tipuri de deficienţe: deficienţe de auz, de intelect şi elevi cu 

inadaptare școlară, precum şi a celor cu deficienţe asociate, grave şi profunde. 

 

 Orientarea în carieră a elevilor deficienți de auz și inserția pe piața muncii a acestora prin 

parcurgerea cursurilor școlii profesionale. 
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      Profilul şcolii. Specificul activităţii 
 
    Conţinutul de învăţare este prevăzut în planuri cadru de învățământ și programe speciale corelate 

cu cele ale învăţământului de masă.  

     Metodele şi tehnicile de abordare a conţinuturilor de învăţare sunt specifice şi au ca obiectiv 

major accesibilizarea însuşirii acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programul instructiv educativ şi recuperator compensator se desfășoară: 

 
 Între orele 8.00 – 13.00/14.00 activităţi frontale de predare învăţare 
 

 Între orele 13.00 –  14.30 masa de prânz 
 
 Între orele 14.45 – 18.30 activităţi 

frontale de terapie educaţională, 

complexă şi integrată la nivelul 

fiecărei clase,  activităţi recuperator

-compensatorii individuale/grup 

în cabinetele fonice şi în sala de 

Kinetoterapie. 
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Echipa.  

Resurse umane, echipa de specialişti, forma de învățământ 
 

Ce oferim? 
 

1. Învățământ preșcolar – grupe de grădiniță cu program prelungit ; 

2. Învăţământ primar – clasele Pregătitoare – IV (elevi cu deficienţe moderate şi uşoare, elevi cu 

deficienţe severe, grave şi profunde şi deficienţe asociate, elevi cu deficienţe senzoriale multiple; 

3. Învăţământ gimnazial  - c lasele V - VIII, elevi cu deficienţe moderate şi usoare,  

     - clasele V - X, elevi cu deficienţe severe, grave şi profunde şi deficienţe asociate, deficienţe 

senzoriale multiple 

4. Învățământ special profesional şi profesional dual  

     - clasele IX-XII, domeniul Tehnici poligrafice,  specializare TIPARITOR  OFSET. 

 
Consiliere de specialitate atât pentru păr inţii şi elevii şcolii noastre cât şi pentru cei integraţi 
în învățământul de masă. 
 
Centru de recuperare pentru copiii integraţi în şcolile de masă care beneficiază de supor t din 

partea specialiştilor şcolii.   

 
 
 
 

 Terapii specifice:  
 kinetoterapie,  
 audiologie educaţională, 
 psihodiagnoză,  
 psihoterapie  
 orientare școlară şi profesională, 
 educaţie perceptiv-auditivă, 
 labiolectură,  
 tehnica vorbirii,  
 tehnici alternative de comunicare 

 Atelier de Artă și meșteșug:  
 pictură pe sticlă și lemn,  
 confecții podoabe,  
 olărit,  
 împletire fire textile și vegetale,  
 decorațiuni. 
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     Gratuit:  
 

 lecții de tenis de masă și karate,  
 cursuri de tehnică fotografică,  
 cursuri de escaladă 
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 profesori specializaţi în psihologie, 

psihopedagogie specială și 

kinetoterapie;  

 

 profesori de alte specialități (limba 

și literatura română, limba engleză, 

matematică, chimie, fizică, biologie, 

istorie, geografie, informatică  și 

instruire practică) abilitaţi în munca 

cu elevul deficient de auz, prin 

cursuri de   specialitate  

      Centru de testare a abilităților elevilor 
 
 profesori specialisti de psihodiagnoza, 

psihoclinicieni 
 
 Testare gratuite:  

- Testele Matrici Progresive RAVEN  

- Scala de inteligență pentru copii Weschler 

– ediția a patra (WISC – IV)  

- Self – Directed Serch (SDS), mai cunoscut 

sub denumirea “Testul Holland”  

- Testele Torrance de Gândire Creativă 

(TTCT)  

 

         Cine oferă serviciile educaționale speciale?  
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Resurse materiale 

  Grădiniță 
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 12 cabinete fonice – dotate cu programe specifice de terapie a limbajului; 

    17 săli de clasă; 
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 1 cabinet audiologie; 

 1 laborator de fizică – chimie dotat cu  tablă școlară interactivă și softuri 
educaționale;     

 1 laborator de biologie 
dotat cu  tablă școlară interactivă și 
softuri educaționale;     
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 1 laborator de geografie dotat 
cu  tablă școlară interactivă și 
softuri educaționale;     

 1 laborator AeL; 

1 cabinet 
informatică; 
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 1 Centru MEDIA 
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 1 cabinet kinetoterapie;  

 1 sală de sport; 
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 1 teren de sport (Tenis; Escalada)  
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 1 atelier de Artă şi meşteşug; 

 

 1 Minitipografie - atelier tehnică poligrafică PRINT XXI – activităţi 

preprofesionalizare; 
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 ateliere de lucru (tâmplăr ie ar tistică, 

 

 1 atelier pentru activităţi culinare; 
 2 cluburi pentru activităţi în timpul 

liber 
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Proiecte Europene 
 

European best practices to support children with high potential and to access 
training for gifted children with disabilities –   GIFTED (FOR) YOU   -          
2014-1-RO01-KA201-002957 

 
       Obiective:  
1.  Dezvoltarea şi implementarea curriculei “gifted” pentru copiii cu potenţial ȋnalt, ȋn special 
pentru cei cu cerinţe educaţionale speciale şi cu dizabilităţi; 
2. Dezvoltarea de softuri educaţionale pentru copiii cu deficienţe de auz, nevăzători, autişti care ȋn 
urma testărilor obţin valori care ȋi ȋncadrează ȋn categoria copiilor ”gifted”; 
3. Creşterea gradului de informare ȋn rândului publicului, ȋn special ȋn rândul părinţilor şi 
profesioniştilor din domeniul educaţiei, cu privire la pedagogia ”gifted”, ȋn vederea creşterii 
şanselor de acces la programul propus a copiilor care se ȋncadrează ȋn specificul grupului ţintă; 
4. Construcţia şi implementarea unui centru pilot de testare online prin intermediul unei platforme, 
pentru a creşte gradul de utilizare al tehnologiilor ȋn problematica cerinţelor educative speciale şi 
pentru valorificarea potenţialului ȋnalt al copiilor ce vor fi testaţi prin intermediul acestui 
instrument. 

 
       Rezultate:  

 1 pagină pe platforma facebook 
 1 film de prezentare 
 9 expoziţii fotovoice  
 2 reprezentaţii  ȋn beneficiul copiilor cu 

abilităţi ȋnalte  
 1 eveniment de fundraising 
 Cursuri de formare ȋn “Gifted education” 
 4 module educaționale on-line 
 Înregistrare cursuri pentru acreditare 
 Aplicaţii pentru tablete şi smartphone pentru 

nevăzători, hipoacuzici, asperger şi copii 
fără deficienţe  

 Testarea copiilor cu baterii patentate inter-
naţional şi adaptate pentru zona on-line 

      Parteneri:  
 Asociaţia pentru Educaţie şi Știinţă 

“Kleine Schule”, - ROMÂNIA 
 RODAX Management, firmă IT - 

ROMÂNIA 
 Specjalny Osrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 2 – POLONIA 
 Special High-school for Deaf-mute 

Children – BULGARIA 
 University of  Plovdiv – BULGARIA 
 Centar za poticanje darovitosti djeteta, 

– CROAȚIA 
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The Vocational Training of the Young Hearing Impaired Students as a basis for So-
cial-Professional Insertion - GO WORK!  2018-1-RO01-KA102-047995 
   
      Parteneri:  
 ASSOCIAÇÃO TERRAS LUSAS-MOVIMENTOS EUROPEUS, Barcelos, PORTUGALIA 
 Associazione Artistica Culturale ”A Rocca”, ITALIA 

 
      Grupul țintă: 
 48 elevi cu deficiențe de auz moderate și usoare și deficiențe severe, grave și profunde, cu vârste 

între 15-20 ani, clasele IX-XII, nivelul special profesional, domeniul Tehnici Poligrafice, calificare 
Tipăritor offset; 

 8 cadre didactice (ingineri, maiștri, profesori care predau cultura de specialitate) de la clasele IX-XII 
- nivel profesional din cadrul instituției aplicante. 

 
       Obiective: 

 Formarea/dezvoltarea compețentelor teoretice și practice ale elevilor deficienți de auz în vederea 
inserției socio-profesionale pe piața internațională a muncii; 

 Îmbunătățirea competențelor transversale la 48 de elevi pentru respectarea și dezvoltarea valorilor și 
eticii profesionale, deschiderii către învățarea pe tot parcursul vieții, pentru formarea unei 
personalități capabile să se adapteze cerințelor pieței muncii; 

3. Formarea și dezvoltarea de competențe tehnice specializate pentru 8 profesori în domeniul tehnici 
poligrafice în vederea eficientizării procesului educativ în activitatea cu elevii din IPT special. 

 
 
      Rezultate: 
 
 1 glosar de termeni de specialitate 
 2 tutoriale privind procesul tehnologic de realizare a unui produs utilizând tehnici poligrafice 
 2 broșuri  referitoare la IPT din Italia si Portugalia 
 1 ghid de bune practici privind IPT în statele UE 
 4 produse specifice tehnicilor 

poligrafice realizate de elevi în 
perioada stagiilor de practică 

 1 revista realizată de elevi de 
nivel profesional din școala 
aplicantă 

 4 testimoniale rezultate în urma 
mobilităților 

 1 pagina web a proiectului 
 1 roll-up al proiectului 
 300 Pliante  
 50 Afișe  
 1 conferința internațională  GO 

WORK!  
 5 workshopuri (cu părinți, 

cadre didactice din școală, 
București și din țară) 



22 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” - București 

 

Innovative  Technologies for Active Language Class –I-TALC - ERASMUS+ , 2014-
2017, nr. 2014-1-FR01-KA201-002536_1 
www.i-talc.eu  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

       
 
 
 
 
 
 
 
 

     Parteneri: 
 
 College GEORGES POMPIDOU-

FRANŢA, coordonator 
 Zakladini skola Odrz, Komenskeho 6 

Republica Cehă 
 Nidos vidurine mokykla-Lituania 
 Bakirkoy cumhurryet ortaokulu-Turcia 
 Centros de Educacion Integral-Spania 
 1st Gzmnasium of SITIA-Grecia 
 ODU Goce Delcev-Macedonia 
 Şcoala Profesională Specială pentru 

Deficienţi de Auz “Sfânta Maria”-România 

Rezultate:  
 Creşterea prestigiului instituţiei in comunitatea locală; 
 Imbunătăţirea climatului afectiv in organizaţie şi promovarea muncii in echipă; 
 Creşterea încrederii parinţilor in calitatea educatiei oferite copiilor lor; 
 Imbunătăţirea calităţii predarii prin utilizarea metodelor active de predare şi utilizarea TIC; 
 Consolidarea dimensiunii europene a şcolii prin adoptarea şi aplicarea directivelor şi 

recomandărilor educaţionale europene. 

Grupul țintă: 
 60 elevi clasele V-VIII 
 4 prof. membri din conducerea școlii 

( CA, CEAC) 
 8 prof. de psihopedagogie specială 
 6 prof. educatori 
 2 instructori de educație extracu-        

rriculară din școală 

Obiective:  
1. Motivarea şi implicarea elevilor în învăţarea 

limbilor străine; 
2. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală 

în limbi străine (limba engleză, limba 
franceză, limba spaniolă); 

3. Descoperirea şi consolidarea cunoştinţelor 
despre alte culturi europene (similarităţile şi 
diferenţele existente între diferite culturi 
europene); 

4. Creşterea şanselor de integrare socio-
profesională în viitor. 

http://www.i-talc.eu
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Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differencies - EUROPE’S 
FRIENDS 2017 – 2019 2017-1-RO01-KA219-037409_1 
 

     Parteneri:  
 
 GYMNASIO ANOIXIS, Anoixi, Grecia 
 SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-

WYCHOWAWCZY NR 2, Przemysl, Polonia 
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS, 

Barcelos, Portugalia 
 BAKIRKÖY CUMHURIYET ORTAOKULU, Istanbul, 

Turcia 
 
 

     Grupul țintă: 
 28 de elevi deficienţi de auz din şcolile din România şi Po-

lonia, nivel gimnazial, cu vârste cuprinse între 12-16 ani 
 42 de elevi fără CES din şcolile din Portugalia, Turcia  şi 

Grecia, nivel gimnazial, cu vârste cuprinse între 12-16 ani 
 52 de cadre didactice care predau în cele 5 şcoli partenere 

     Obiective:  
 
1. Dezvoltarea competențelor elevilor prin îmbi-

narea educației formale cu cea nonformală; 

2. Dezvoltarea competențelor de comunicare în 

limba engleza, limbaj mimico-gestual și IT atât 

pentru elevi cât și pentru profesori; 

3. Dezvoltarea competențelor sociale, civice, in-

terculturale necesare  deschiderii către învățarea 

pe tot parcursul vieții, pentru formarea unei 

personalități capabile să se adapteze cerințelor 

pieței muncii. 
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Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and 
Communication  NEWTON  H2020-ICT-2015  Horizon 2020 

 
 
Parteneri: 

 DUBLIN CITY UNIVERSITY, Ireland – Coordonator  
 FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO-CEU, Spain 
 NATIONAL COLLEGE OF IRELAND, Ireland 
 BRUNEL UNIVERSITY LONDON, United Kingdom  
 SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE, Slovakia  
 UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, Romania  
 WHITE LOOP LIMITED, United Kingdom  
 BEYOND S.R.L., Italy  
 QUI! GROUP S.P.A., Italy  
 ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SRO, Slovakia 
 APIERIAN LIMITED, Ireland  
 SIVECO ROMANIA SA, Romania  
 

Grupul țintă: 
 Elevi din ciclul gimnazial, învățământ 

superior, învățământ special 
 Formare profesională 

 
     Obiective: 
1. Face legătura între toți  cei interesați din 

domeniul educației; 
2. Crește schimbul de conținut în diverse 

forme; 
3. Extinde practicile existente; 
4. Dezvoltă și diseminează noi scenarii de 

predare; 
5. Incurajează noi businessuri inovatoare. 

Rezultate: 
 
  Instituirea TIC ca bază a educației secolului 

XXI -  o nouă abordare NEWTON, în care elevii 
să poată participa activ la procesul de învățare și 
să colaboreze pentru a putea rezolva o anumită 
problemă, fapt ce va dezvolta noi abilități 
tehnice și sociale în rândul tinerei generații; 

 Facilitarea incluziunii sociale.  

 Dezvoltarea unor tehnologii de învățare care să 
asigure accesul la informații inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități prin furnizarea 
instrumentelor necesare pentru a construi medii 
de învățare și în totalitate  incluzive; 
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Quality Education for a Safer Future of the Hearing Impaired Students, for 
Equal Job Opportunities on the European    Market  - Ready for the Future  
2017 – 2019 2017-1-RO01 –KA101 -036577 
 
       

 
 
 
 
 
 

Obiective:  
1. Achiziționarea competențelor de management școlar în domeniul vocațional în vederea 

armonizării  activităților manageriale cu cele din școli europene cu vechime în acest domeniu; 
2. Familiarizarea cu seturi de metode și mijloace alternative, strategii și instrumente specifice 

disciplinelor cu caracter practic-aplicativ în concordanță cu particularitățile psihoindividuale ale 
elevilor deficienți de auz și cu cerințele pieței muncii 

3. Dezvoltarea competențelor necesare organizării, derulării, monitorizării activităților de formare 
profesională ale elevilor pentru o mai bună orientare școlară și profesională a elevilor 

4. Imbunătățirea competențelor artistice, vocaționale, antreprenoriale și în domeniul  IT  pentru 
realizarea activităților curriculare și extracurriculare adecvate nevoilor elevilor deficienți de auz 

5. Dezvoltarea abilităților în vederea elaborării unei noi discipline opționale Educație 
antreprenorială care să contribuie la sporirea calității și atractivității ofertei educaționale a școlii 
noastre. 

 
Activități : 
 Martie 2018 - participarea a 5 profesori, timp de 5 zile,  la activități de Job Shadowing în 

Bulgaria 
 Iunie 2018 - participarea a 5 profesori, timp de 5 zile, la activități de Job Shadowing în 

Portugalia 
 Octombrie 2018 - participarea a 5 profesori, timp de 10 zile, la cursuri de formare în Bulgaria –

”Handmade”, ”Decorațiuni interioare” 
 Decembrie 2018 - participarea a 5 profesori, timp de 10 zile, la cursuri de formare în Italia – ”IT

-ul baza unui viitor sigur”, ”Educație antreprenorială” 

     Parteneri:  
 

 SPECIAL HIGH-SCHOOL FOR DEAF-MUTE CHIL-
DREN - SSUDUS PROF.DR.ST.BELINOV, Plovdiv, 
Bulgaria 

  ASSOCIATION FOR CAREER DEVELOPMENT 
AND TRAINING, Plovdiv, Bulgaria 

 Associazione Artistica Culturale ”A Rocca”, Barcellona 
Pozzo di Gotto, Italia 

 EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, 
C.I.P.R.L., Arcos de Valdevez, Portugalia 

Grupul țintă:  
 
  4 prof.  membri din conducerea școlii (CA, CEAC) 
  8 prof.  de psihopedagogie specială/alte specialități 
  6 prof.  educatori 
  2 instructori de educație extracurriculară din școală  
 (2 participanți - cadre didactice deficiente de auz 
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 „SEMN – CUVÂNT – IMAGINE (SWIm) - Comunicare fără bariere pentru 
elevii cu deficienţe de auz”.  
 
Proiect co-finanțat de Fundația Orange prin fondul de finanțare „Lumea prin culoare și sunet” 

 
Parteneri: 

 Școala Profesională  Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria” 
 Fundația Orange 
 Asociația Montzi 
 
      Obiective: 
1. 100 de copii cu deficienţe de auz şi deficienţe asociate îşi vor dezvolta/îmbunătăţi competenţele 

de comunicare prin activităţi desfăşurate într-un spaţiu multimedia (cabinet dotat cu tablă Smart, 
calculator, tablete, note-book-uri, conexiune internet) şi în zona online, pe platforma e-learning în 
vederea reducerii analfabetismului funcțional. 

2. 75 de profesori din şcolile speciale pentru deficienţi de auz din ţară pregătiţi în folosirea 
instrumentelor de lucru adecvate dezvoltate în cadrul proiectului,  

3. 100 de părinţi / voluntari au participat la un curs de 2 zile pentru o comunicare eficientă cu copiii 
deficienţi de auz.  

4. Pagina web cu fişe de evaluare  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultate 
 
 75 de profesori din școlile speciale pentru deficienți de auz din țară inițiati in TIC  
 Teste online pentru elevii claselor aII-a, aIV-a, aVI-a si a VIII-a ,care sustin teste de evaluare 

finala si nationala, asemanatoare testelor PISA, transpuse in limbaj mimico-gestual, 
www.testeonlinelmg.ro  

 Dictionar explicativ online, in limbaj mimico-gestual 
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     Programe artistice și educaționale  
  
Cartea, leac pentru suflet, în parteneriat cu Şcoala 
nr. 133 ,,General Ion Dragalina”, 
Librăria ,,Humanitas”şi Primăria Municipiului 
Bucureşti, proiect avizat ISMB, are ca principal scop 
stimularea interesului pentru lectura individuală şi 
colectivă, în vederea dezvoltării şi activizării 
vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă 
intelectuală, cultivarea respectului cuvenit pentru 

 „Școala Bucureșteană 

Dezbate-Alege!”  este 

un demers inițiat de 

PROEDUS, sub egida 

Parteneriatului Civic pentru 

Educație – CIVITAS.  
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   Scopul acestui demers este reprezentat 
de realizarea unui studiu diagnostic  în 
instituțiile de învățământ din 
București  privind situația sectorului 
educațional 
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Concursul Naţional pentru Elevi cu Deficienţe de Auz – ediția a VIII-a, București 
 
Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”  a organizat, alături de Inspec-
toratul Şcolar al Municipiului București și Ministerul Educației Naționale, în perioada 18 – 21.04.2018, 
cea de-a VIII-a ediţie a Concursului Naţional pentru Elevi cu Deficienţe de Auz.  
 
Obiectivul general al concursului constă în stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea 
creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play.  
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1. ILIE I.ANDREI–SEBASTIAN- clasa aVII-a, Limba şi Literatura Română, Premiul I 

2. LINCĂ M. DANIELA – MARIA  -   clasa aVII-a, TIC, Premiul  III  

3. ZECA S. ANDREI – MARIAN  - clasa aVIII-a,  TIC,  Premiul  I 

4. TĂNASE ANDREEA VICTORIA  - clasa aVIII-a,  Matematică, Premiul   III 

5. RAICU ALEXANDRU – MARIO  - clasa a VII-a, Matematică, Premiul  I 

6. IRIMIA DAVID – IONEL  - clasa a VIII-a, Educaţie Plastică, Premiul  I 

7. BRANIȘTE IONELA DANIELA  - clasa  a VII-a, Educaţie Plastică, Premiul I  

Premiile  obţinute de elevii  
de la  Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz ”Sfânta Maria”  

la Concursul Naţional pentru Elevi cu Deficienţe de Auz  
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Denumirea activităţii Tipuri de activităţi 

„Mens sana in corpore 
sano” 

- Activităţi de educaţie sanitară în colaborare cu 
medicul şcolii 

Săptămâna colectării 
hârtiei 

- conștientizarea necesităţii reciclării hârtiei, atât 
pentru mediul înconjurător, cât și pentru beneficii 
materiale 

Ziua educaţiei 

- organizarea de activităţi recreative 
- jocuri/concurs în curtea şcolii 
- activităţi în atelierele de creaţie din şcoală 

Ziua mondială a habitatului 
- vizita la Muzeul Naţional al Satului “D. Gusti” 

Concurs “ Cine ştie mai multe…” 
- Concurs de cultură generală 
- organizarea unei excursii 

Festivalul Toamnei 
- Concursuri de costume, desene, produse specifice 
anotimpului toamna 
- activităţi în colaborare cu Primăria sect 6 

„Drepturile copilului, 
drepturile omului” - Ziua 
Internaţională a drepturilor 
copilului 

- Discuţii și întâlniri cu Consiliul de elevi 
- Dezbateri, mape / panouri tematice 
- Jocuri în Lumea copiilor 

„Trăiască România Mare!” - Ziua 
Naţională a României 

-prezentare ppt. 
-Concurs „Cine știe istorie câștigă!” 

Ziua internaţională 
pentru persoanele cu 
handicap 

- Activităţi în cadrul 
Parteneriatului educaţional 
cu şcolile din Dolj, Galaţi, Bucureşti şi Primăria sect. 
6 

“Iată, vin colindători ! “ 
- serbarea pomului de iarnă 

“Fulg de nea” 

- Expoziţie cu vânzare de obiecte confecţionate de 
elevii şcolii în cadrul atelierelor de creaţie 
- activităţi în colaborare cu Primăria Municipiului 
Bucureşti şi a sect. 6 

„Eminescu - Luceafărul poeziei 
românești!” 

-Concurs „Un luceafăr printre stele” 

„Hai să dăm mână cu mână!”- 
-prezentări ppt. „Ziua Unirii” horă 

“1 Martie – Ziua mărţişorului 
“8 Martie – Ziua femeii “ 
– serbare dedicată mamei 

- confecţionare de mărţişoare, felicitări 
- expoziţie cu vânzare de mărţişoare 
- programe artistice 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 
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Denumirea activităţii Tipuri de activităţi 

Primăvara în Europa  
- activităţi cuprinse în programul Europa, casa noastră  

„Un mediu curat, o viaţă mai bună”- 
Ziua Apei  

- activităţi de ecologizare a unui loc de joacă din curtea 
şcolii noastre şi educaţie pentru sănătate 
- activităţi în colaborare cu Primăria sect. 6  

„Sănătatea, bunul cel 
mai de preţ” - Ziua mondială a 
sănătăţii  

- Întâlniri cu cadre medicale  

Pietonule, fii cu ochii în patru!  

- activităţi în parteneriat cu Poliţia Municipiului Bucureşti 
şi a secţiei 25  

9-10 Mai, Ziua Europei în Istoria 
românilor si în 
Istoria Europei  

- prezentarea unor materiale în PPT având ca temă Istoria 
românilor si Istoria Europei 
- Concursuri de cultură generală şi de desene  

Între tradiţie şi contemporaneitate  

- expoziţie cu vânzare de obiecte confecţionate de elevii 
şcolii în cadrul atelierelor de creaţie 
- activităţi în colaborare cu membrii parteneriatului cu 
şcolile din Dolj, Galaţi şi Bucureşti  

1 Iunie-ziua noastră  
- activităţi în colaborare cu Primăria Mun. Bucureşti şi a 
Primăriei Sectorului 6  

Vine vacanţa mare “ – 
serbare de sfârşit de an  

- activităţi festive la sfârşitul anului şcolar  
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 Marele Premiu la Festivalul 

Național de teatru pentru elevi 

”George Constantin” 

 Premiul pentru regie la Festivalul 

Național de teatru pentru elevi 

”George Constantin” 

 Premiul Special al juriului la 

Festivalul Independent de Teatru 

Independent de la Constanța  

 
      Coordonator,  
                    prof. Cristina Gîrniceanu 
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Daniel Rizea 

Corina Martin 

Bianca Mihai 

Alexandru Minea 

Ioana Uță 

Valentin Manalachi 

Andreea Dena 
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CAMPIONI SPECIALI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

șah:  
Locul II - Gîrcu Adrian,  Picotici Cosmin 
Locul III - Chiriță Ionuț 
 

tenis de masă:  
Locul II – Braniște Florentina,  
Locul III – Minea Alexandru 
Locul III – Băcanu Gabriel 
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Serviciile educaționale oferite au ca obiectiv asigurarea condițiilor optime care să permită 

dezvoltarea fizică, intelectuală, morală și socială, valorificând la maximum potențialul fiecărui 
copil.  

Școala asigură: 
 

 Șanse egale de dezvoltare și instruire prin adaptarea curriculum-ului școlar la cerințele 
educative ale copiilor cu deficiență de auz. 

 Servicii educaționale specializate în reabilitarea auditiv-verbală a copiilor cu deficiențe de auz 
 Posibilitatea însușirii cunoștințelor și deprinderilor necesare unei viitoare profesiuni prin 

depășirea deficienței, cu țintă spre o bună integrare socială 

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria”, școală cu tradiție 
în  România, vizează formarea personalității copilului deficient de auz, pe toate coordonatele, 
în vederea unei integrării sociale autentice. 
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       OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU  
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
Se adresează copiilor cu deficiențe de auz de la 3 – 6 ani  și/sau cu deficiențe asociate, având 

ca scop pregătirea pentru educația formală, asigurând intrarea copilului în sistemul de 
învățământ obligatoriu prin formarea capacității de a învăța . 

 
Obiectiv: 
Obiectivele sunt diferenţiate în funcţie de grupele constituite, după criteriul de vârstă al copiilor 

sau după nivelul de dezvoltare globală al acestora 
şi cuprind mai multe domenii, conform normative-

A. Domeniul „Dezvoltarea fizică, sănătate şi 
igiena personală” - dimensiuni ale domeniului: 
 
A.1. Dezvoltare fizică: 
 dezvoltarea motricităţii grosiere; 
 dezvoltarea motricităţii fine; 
 dezvoltarea senzorio-motorie. 
A.2. Sănătate şi igienă personală: 
 promovarea sănătăţii şi nutriţiei; 
 promovarea îngrijirii şi igienei personale; 
 promovarea practicilor privind igiena person-

ală. 

B. Domeniul „Dezvoltarea socio-emoţională” - dimensiuni ale domeniului: 
 
B.1. Dezvoltarea socială: 
 dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu adulţii; 
 dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârstă apropiată; 
 acceptarea şi respectarea diversităţii; 
 dezvoltarea comportamentelor prosociale. 
B.2. Dezvoltarea emoţională: 
 dezvoltarea conceptului de sine; 
 dezvoltarea controlului emoţional; 
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C. Domeniul „Dezvoltarea limbajului, a comunicării şi premiselor citirii şi scrierii” - dimensiuni ale 
domeniului: 
 
C.1. Dezvoltarea limbajului şi a comunicării: 
 dezvoltarea capacităţii de ascultare şi înţelegere (comunicare receptivă); 
 dezvoltarea capacităţii de vorbire şi comunicare (comunicare expresivă). 
C.2. Dezvoltarea premiselor citirii şi scrierii: 
 participarea la experienţe cu cartea; cunoaşterea şi aprecierea cărţii; 
 dezvoltarea capacităţii de discriminare fonetică; asocierea sunet-literă; 
 conştientizarea mesajului vorbit/ scris; 
 însuşirea deprinderilor de scris; folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj. 
 
D. Domeniul „Dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii” - dimensiuni ale domeniului: 
 
D.1. Dezvoltarea gândirii logice şi rezolvarea de probleme; 
D.2. Cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice, cunoaşterea şi înţelegerea lumii: 
 reprezentări matematice elementare (numere, reprezentări numerice,operaţii, concepte de spaţiu, 
forme geometrice, înţelegerea modelelor, măsurare); 
 cunoaşterea şi înţelegerea lumii (lumea vie, Pământul, spaţiul, metode ştiinţifice). 
 
E. Domeniul „Capacităţi şi atitudini de învăţare” - dimensiuni ale domeniului: 
– curiozitate şi interes; 
– persistenţă în activitate; 
– creativitate. 

Echipa de lucru: 
 
 Profesori psihopedagogi,  educatori, psiholog, 

audiolog; 
 Referent și tehnician protezist; 
 Kinetoterapeut; 
 Instructori de educație. 

Activităţi specifice şi conexe             
Activitatea specifică are caracter didactic şi se desfăşoară în 

funcţie de: 
 specificul vârstei: 
 nivelul de dezvoltare al copiilor. 
 
 Tipurile de activităţi de învăţare: activităţile pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi alese şi 

activităţi de dezvoltare personală. 
 Activităţile pe domenii experienţiale sunt activităţile integrate sau pe discipline, desfăşurate cu 

copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele mari propuse de curriculum, precum 
şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă. 
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 Jocurile şi activităţile didactice alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze 
în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi 
aparţin, a matematicii, a comunicării, a limbajului citit şi scris. 

 Activităţile de dezvoltare personală includ rutinele, tranziţiile şi activităţile din perioada după-amiezii 
(pentru grupele de program prelungit sau săptămânal), inclusiv activităţile opţionale (lecții tenis, esca-
ladă, IT, engleză, karate, activități ludice pe calculator și activități extracurriculare). 

 
     Activităţi conexe 
     Activităţile/ serviciile conexe care sprijină derularea activităţii specifice în ciclul preşcolar pot fi: 
a) asistenţa psihopedagogică individuală şi de grup acordată copiilor; 
b) serviciile de asigurare a mesei, supraveghere, odihnă. 
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU  

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 
Se adresează copiilor cu deficiențe de auz de la 6/7 – 11 ani și/sau cu deficiențe asociate. 
 

 
Program de dimineață: 
 

Activități instructiv educative frontale ce vizează: 
 Dezvoltarea capacităților de recepție – emisie: oral, 

dactil, labiovizual, mimico-gestual; 
 Dezvoltarea capacităților de citit – scris; 
 Cunoașterea, utilizarea conceptelor specifice 

matematicii; 
 Dezvoltarea capacităților de explorare/investigare și 

rezolvare de probleme; 
 Dezvoltarea simțului estetic și practic – 

gospodăresc, prin cunoașterea și utilizarea unor 
tehnici   

      specifice educației plastice și abilitării manuale; 
 Ancorarea copilului în realitatea cotidiană prin 

activități educative adaptate vârstei și tipului de   
      deficiență; 
 Educarea moral – civică a copilului; 
 Creșterea și dezvoltarea fizică armonioasă a 

copilului, prin practicarea exercițiilor fizice în   
      activități individuale și de grup. 

Obiectiv: 
Asigurarea condițiilor optime care să permită 
dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală și    
socială, utilizând la maximum potențialul fiecărui 
copil. 
Modalități de realizare – adaptări curriculare 
longitudinale. 
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Program de după amiază: 
 
 Activități frontale ce vizează :  

 Formarea autonomiei personale; 
 Stimularea senzorială și cognitivă; 
 Socializarea; 
 Activități individuale compensatorii; 
 Kinetoterapie pentru corectarea deficiențelor 

fizice; 
 Suport psihopedagogic pentru familie și  
 personalul din unitate; 
 Activități ludice pe calculator; 
 Activități extracurriculare. 
 
       
Echipa de lucru: 
 
 Profesori psihopedagogi, profesori educatori, 

psiholog, audiolog; 
 Referent și tehnician protezist; 
 Kinetoterapeut; 
 Instructori de educație.                                
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OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ A CICLULUI GIMNAZIAL 
 
 Se adresează elevilor cu deficiențe de auz cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani. 

 
Obiective : 

1. Formarea competențelor de bază pentru fiecare elev în funcție de capacitățile sale; 
2. Formarea și dezvoltarea limbajului, stimularea elevilor în vederea utilizării comunicării verbale în 

relaționarea cu alți membri ai comunității; 
3. Evaluarea capacitaților intelectuale și cognitive ale elevilor cu scopul adecvării predării procesului 

instructiv-educativ la particularitățile individuale ale fiecărui elev; 
4. Recuperarea școlarului cu deficiență de auz în vederea integrării în ciclul școlar liceal și 

profesional; 
5. Atragerea și implicarea părinților în procesul de recuperare și reabilitare auditiv-verbală a copiilor, 

consilierea părinților; 
6. Dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor deficienți de auz, prin oferirea de oportunități 

multiple de socializare. 
 
 

  Servicii asigurate : 
 Evaluarea capacitaților auditive, protezarea și amplificarea corespunzătoare a elevilor; 
 Evaluarea capacitaților intelectuale și cognitive ale elevilor cu scopul adecvării; procesului 

instructiv - educativ la particularitățile individuale ale fiecărui elev; 
 Elaborarea proiectelor individualizate vizând dezvoltarea armonioasă; 
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 Utilizarea sistemelor de comunicare adaptate deficienței: limbaj verbal, limbaj dactil, limbaj mimico 

– gestual sau comunicare totală; 
 Adaptare curriculară în vederea obținerii unor performanțe școlare bune; 
 Pregătirea pentru participare la testări naționale în vederea continuării studiilor liceale; 
 Activități de consiliere și orientarea carierei; 
 Activități de dezvoltare a abilităților sociale și de comunicare; 
 Activități de dezvoltare a 

aptitudinilor personale ale 
elevilor; 

 Școlarizare în regim de internat; 
 Ședințe de terapii individuale; 
 Consilierea elevilor și a familiei; 
 Activități extracurriculare; 
 Asistența socială. 
 

     Echipa de specialiști: 
 Profesori psihopedagogi; 
 Profesori de diferite specialități; 
 Profesori – educatori  (Terapie educațională 

complexă și integrată); 
 Psiholog; 
 Kinetoterapeut; 
 Audiolog.  
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ  ÎNVĂȚĂMÂNT  

PROFESIONAL  SPECIAL  
 
 Se adresează elevilor cu deficiențe de auz cu vârste cuprinse între 14 și 22 ani. 

 
Obiective : 

 Formare profesională a elevilor deficienți de auz în tehnica poligrafică, specializare Tipograf digital 
print și offset; 

 Formarea competențelor profesionale pentru fiecare elev în 
funcție de capacitățile sale; 

 Pregătirea elevilor deficienți de auz pentru inserția pe piața 
muncii; 

 Formarea deprinderilor de utilizare și întreţinere a 
echipamentelor şi aplicaţiile specifice tehnicii poligrafice;  

 Stimularea elevilor în vederea utilizării comunicării verbale 
în relaționarea cu alți membri ai comunității; 

 Atragerea și implicarea părinților în procesul de recuperare 
și reabilitare auditiv-verbală a copiilor, consilierea 
părinților; 

       
      Servicii asigurate : 
 Evaluarea capacităților auditive, protezarea și amplificarea corespunzătoare a elevilor; 
 Adaptare curriculară în vederea obținerii unor performanțe școlare bune; 
 Elaborarea proiectelor individualizate vizând dezvoltarea armonioasă; 
 Utilizarea sistemelor de comunicare adaptate deficienței: limbaj verbal, limbaj dactil, limbaj 

mimico – gestual sau comunicare totală; 
 Activități de dezvoltare a abilităților sociale și de comunicare; 
 Activități de practică în tehnica poligrafică în atelierul unității școlare;  
 Activități de practică în tehnica poligrafică în instituții de stat și particulare partenere (BEST 

PRINT, Monitorul)Oficial, SOTHIS Print, UPDATE Advertising, Imprimeriile Coresi; 
 Colaborare cu Colegiul Tehnic Media; 
 Școlarizare în regim de internat; 4 ani invatamant profesional si invatamant profesional dual 

(scoala de ucenici) 
 Consilierea elevilor și a familiei; 
 Activități extracurriculare; 
 Asistență socială; 
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Modalități de realizare: 
 Activități frontale (organizare de clase sau 

grupe de nivel); 
 Activități individuale (în cadrul sedințelor de 

terapii); 
 Activități de instruire practică la operatori 

economici 
 Activități practice în atelierul Print XXI 
 Activități extracurriculare: excursii, vizite, 

cercuri tematice; 
 Activități de suport familial; 
 Activități comune părinți – copii – cadre 

didactice. 

      Echipa de specialiști: 
 Profesori pde specialitate 
 Profesori sihopedagogi; 
 Profesori de diferite specialități;  
 Inginer specialist  
 Maistru instructor de practică de 

specialitate; 
 Psiholog. 
 Audiolog. 
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      TERAPII ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE 

 
      Examinarea psihologică 

 examinarea psihologică a copiilor cu deficiențe de auz; 

 identificarea cazurilor cu dublă deficiență; 

 selectarea tipului de examinare auditivă ce poate fi utilizat; 

 adoptarea măsurilor educative ulterioare; 

 selectarea tipurilor de activități terapeutice în cazul copiilor cu dificultăți de adaptare școlară/cu   
      tulburări comportamentale. 
 
     Antrenamentul auditiv 

 stimularea și exersarea funcției auditive diminuate; 

 stimularea aptitudinilor de ascultare-important suport pentru achiziționarea limbajului verbal; 

 utilizarea percepției auditive în comunicarea verbală și în controlul propriei pronunții.. 

Obiective: 
 cunoașterea completă și obiectivă a profilului individual al elevului deficient de auz 
 formarea competențelor de bază pentru fiecare elev (formarea respirației, fixarea vocii, 

formarea motivației pentru comunicare, gimnastica aparatului fonoarticulator) 
 stimularea permanentă a comunicării elevului deficient de auz în vederea integrării în contexte 

sociale diferite 
 Însușirea limbajului verbal oral și scris atât în vederea achiziției cunoștințelor din curriculumul 

parcurs în școală, cât și pentru comunicarea în societate 
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     Modalități de realizare: 
Activități individuale realizate de profesori 
psihopedagogi: 
 Formarea competențelor de 

comunicare; 
 Antrenament auditiv; 
 Antrenament labio – vizual; 
 Educație psihomotrică; 
 Educarea ritmului. 
       
Alte activități: 
 Cercuri tematice; 
 Activități cultural – artistice; 
 Alte activități extrașcolare. 

 
      Echipa de specialiști: 
 
 Profesori psihopedagogi; 
 Audiolog; 
 Psiholog; 
 Kinetoterapeut. 

 

 

    Demutizarea 

 formarea și dezvoltarea limbajului verbal; 

 însușirea limbajului verbal și dezvoltarea comunicării verbale. 
 

     Labiolectură 

 formarea deprinderilor de „citire de pe buze”; 

 formarea deprinderilor de a decodifica prin labiolectura un mesaj verbal; 

 realizarea de activități individuale și frontale de dezvoltare a deprinderilor de labiolectură. 
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Obiective: 
 Evaluarea stării auzului prin testarea audiologică; 
 Stabilirea indicatorilor audiometrici necesari protezării; 
 Examinarea evoluției auzului, copilului protezat, realizând eventuale corectări ale protezării. 
      
     Cui se adresează: 
 Preșcolarilor și școlarilor deficienți de auz; 
 Părinților, prin activități de informare. și consiliere. 
 
    Echipa de lucru multidisciplinară: 
 Profesor audiolog; 
 Profesori psihopedagogi 
 Tehnician protezist 

 

CABINET DE 
PSIHODIAGNOZĂ 

 

Echipa de lucru multidisciplinară: 
 Psihologul școlar 
 Profesor audiolog; 
 Profesori psihopedagogi 
 Audiolog 

Modalități de realizare a serviciilor: 
 Întocmirea unui program de intervenție  individualizat 

având în vedere urmărirea stării de sănătate, dezvoltarea 
fizică, motrică, mintală și nivelul auzului și al limbajului 
verbal 

 Dezvoltarea curiozității epistemice și a aptitudinilor 
 Asigurarea terapiei individuale și de grup în scopul unei 

adaptări școlare și sociale cât mai bune 
 Consilierea psihologică și pedagogică a părinților și 

adulților care au contact cu copilul 
 

 

Obiective: 
 Diagnosticarea și instituirea terapiilor adecvate în vederea asigurării dezvoltării și integrării 

optime a elevilor deficienți de auz 
      
     Cui se adresează: 
 Preșcolarilor și școlarilor deficienți de auz; din cadrul instituției noastre sau din școlile de masă 
 Elevilor cu deficiențe asociate 
 Părinților, prin activități de informare. și consiliere 
 Persoanelor care vin în contact cu deficientul de auz 
 

 

CABINET DE AUDIOLOGIE 
 
 

. 
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OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

A CENTRULUI DE SUPORT FAMILIAL ȘI RECUPERARE  
    

      Se adresează antrepreșcolarilor și preșcolarilor cu deficiențe de auz și asociate 
 
Obiective: 

 Formarea competențelor de comunicare și dezvoltarea limbajului verbal țintind spre integrarea 
în învățământul de masă; 

 Implicarea activ – participativă a părinților în activitățile de recuperare și reabilitare auditiv – 
verbală a copiilor; 

 Informarea și formarea părinților ca prim factor educativ în viața copilului. 
 
Servicii asigurate:  

 Evaluarea nivelului de dezvoltare a auzului și limbajului în vederea întocmirii programului 
individual de intervenție terapeutică; 

 Consilierea familiilor în vederea alegerii tipului de protezare și a tipului de comunicare în funcție de 
particularitățile individuale ale copilului; 

 Realizarea terapiilor specifice de compensare individualizate în funcție de gradul pierderii de auz, 
tipul protezării (proteze auditive/implant cohlear), nivelul general de dezvoltare al copilului; 

 Parcurgerea etapelor de testare auditivă – nonverbală și verbală în cazul copiilor cu implant cohlear; 
 Desfășurarea unor activități comune părinți-copii și implicarea părinților în procesul de recuperare. 
 Organizarea unor ședințe de suport familial pe teme la sugestia părinților, având ca invitați 

specialiști din diferite domenii cum ar fi: doctori ORL, pediatrii, asistenți sociali, specialiști în 
protezare, educatori din grădinițele de masă; 

 Informarea părinților privind particularitățile copilului deficient de auz și dezvoltarea limbajului 
acestuia; 

 Informarea cadrelor didactice din învățământul de masă despre particularitățile comunicării cu 
elevii deficienți de auz. 

 
Modalități de 

realizare : 
 Activități individuale; 
 Activități comune 

părinți – copii; 
 Activități de suport 

familial; 
 Activități de informare 

a cadrelor didactice din 
învățământul de masă. 
 
Echipa de specialişti : 

 Profesori 
psihopedagogi; 

 Psiholog; 
 Kinetoterapeut; 
 Audiolog; 
 Tehnician protezist. 
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Servicii asigurate : 

 Evaluarea copiilor și propunerea unui sistem de 
protezare și amplificare auditivă 
corespunzătoare; 

 Elaborarea proiectelor individualizate vizând 
dezvoltarea armonioasă a copiilor; 

 Adaptarea curriculară în vederea integrării 
copiilor în școală de masă; 

 Dezvoltarea aptitudinilor personale, abilităților 
de comunicare și sociale; 

 Asigurarea terapiilor specifice de compensare 
pentru elevii integrați în învățământul de masă; 

 Ședințe/activități de terapie individuală; 

 Suport familial; 

 Activități extracurriculare. 

     Echipa de specialiști: 
 
 Profesori psihopedagogi; 
 Profesori de diferite specialități; 
 Profesori itineranți și de sprijin; 
 Educatori; 
 Audiolog; 
 Tehnician protezist; 
 

   
    Modalități de realizare: 
 
1. Activități frontale (colective) realizate în 
cadrul a trei grupe: 
O grupă pentru copii cu implant cohlear și 
hipoacuzie ușoară în cadrul căreia se utilizează 
exclusiv metode verbale de comunicare. 
Curriculum-ulul utilizat în activitățile din această 
grupă este adaptat după cel din învățământul 
obișnuit în vederea integrării copiilor în școala de 
masă; 
O grupă pentru copiii cu deficiențe de auz severe 
și profunde care beneficiază de proteze auditive și 
sistem FM, în cadrul căreia se utilizează 
comunicarea verbală, cu accent pe formarea 
limbajului verbal și a comunicării verbale; 
O grupă pentru copii cu deficiențe asociate în 
cadrul căreia se realizează proiecte de intervenție 
personalizată pentru fiecare copil. 
 
2. Activități individuale atât pentru preșcolarii de 
grădiniță, cât și pentru elevii integrați în 
învățământul de masă. 

Obiective  
1.Formarea și dezvoltarea limbajului, stimularea 

copiilor în vederea utilizării comunicării 
verbale în alții; 

2.Formarea compețentelor de bază pentru fiecare 
copil în funcție de capacitățile sale; 

3.Recuperarea preșcolarului cu deficiență de auz 
în vederea integrării în învățământul de masă; 

4.Atragerea și implicarea părinților în procesul 
de recuperare și reabilitare auditiv-verbală a 
copiilor, consilierea părinților;relaționarea cu  

5.Dezvoltarea armonioasă a copiilor deficienți 
de auz, prin oferirea de oportunități multiple 
de socializare; 

6.Asigurarea suportului psihopedagogic pentru 
elevii integrați în învățământul de masă. 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU SPRIJINUL  

ELEVILOR INTEGRAȚI  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 
 

      Se adresează copiilor preșcolari cu deficiențe de auz și asociate și școlarilor integrați în învățământul 
de masă. 
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PARTENERI 

Parteneriate cu unități de învățământ: 
Colegiul Tehnic ”Media” București 
Liceul Teoretic “Ion Barbu”, Bucureşti,  
Liceul Teoretic ”Marin Preda” 
Liceul Tehnologic “Sf. Antim Ivireanu”,  
Şcoala Gimnazială „Adrian Păunescu” Bucureşti,  

Colegiul Național ”Matei Basarab”, București 

Colegiul Național ”Jean Monet”   

Seminarul Teologic Ortodox București,  
Liceul Teoretic “Ștefan Odobleja”, București  

Liceul Voievodul Mircea,  Târgoviște 
Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gh. Airinei”, București 
Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”, București 
Şcoala Profesională Breaza  
Şcoala Gimnazială nr. 48, Bucureşti 

Primăria Municipiului Bucureşti 

Primăria Sector 6 

Universitatea București—Facultatea de Psihologie și Stiințele Educației 

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport 

Administrația Școlilor sector 6 

Opera Comică 

Teatrul Stela Popescu 

Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi 
Tineret, Bucureşti 
Fundația ”Din suflet pentru suflet” 

Asociaţia Club Sportiv Climb Again Bucureşti 

Fundația pentru Accesibilizarea României 

Asociaţia Casa Tuturor 

Fundaţia SENSE INTERNATIONAL Romania 

Asociaţia pentru Dezvoltarea Familiei şi a Părinţilor 

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură 

Asociaţia EvoTenis Bucureşti 

Organizaţia Salvaţi Copiii 
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Vrei să fii la o școală care nu creează șomeri? Alege școala profesională! 

  Ce avantaje au elevii care aleg învățământul profesional dual?  

”Elevii și părinții trebuie să știe că meseriile se vor căuta întotdeauna, iar 

cei care știu bine meserie sunt bine plătiți. Elevii primesc bursă de la stat 

de 200 de lei lunar. Agentul economic, conform legii, oferă o bursă, 

minimum cât oferă statul, adică cel puțin 200 de lei. Acești agenți 

economici le asigură instruirea practică prin specialiști ai companiei. 

Compania are tutori de practică, profesori ca să-i pregătască pe elevi, nu 

numai în meserie, ci și în a fi bun cetățean, să-și respecte colegii, să 

plătească taxe și impozite, să fie cuviincios, respectuos, să învețe să 

respecte legile, normele din comunitate. Acești copii din școala profesională sunt ca o echipă cu angajații 

companiei. El, fiind în companie timp de trei - patru ani, vede toate procesele, își vede posibilitățile de avansare 

în carieră, termină școala profesională, se înscrie la liceu, face doi ani de liceu, Dacă ia bacul, se duce la 

facultate și ajunge inginer în acea companie sau specialist. Dacă nu, face o postliceală și ajunge maistru. 

Treptele de avansare, cariera sunt deschise”, spune Stelian Fedorca, preşedinte, cu rang de secretar de stat, al 

Autorităţii Naţionale pentru Formarea Profesională în Sistem Dual din România. 

Agenții economici au conștientizat că tr ebuie să par ticipe la pregătirea tinerei generații, să -i convingă pe 

elevi să vină la școala profesională, după care să-i învețe o meserie așa cum se cere ea astăzi.  

Îngemănăm principiile TEHNOLOGIEI, CREATIVITĂȚII, 
EXCELENȚEI, EXPLORĂRII și UNICITĂȚII în produsele noastre, 
în cultura companiei și în imaginea de ansamblu. Credem că este 
posibil să îmbini idealuri pozitive, precum INTEGRITATEA, 
COMPASIUNEA și UMORUL într-o atmosferă generală de succes. 
Când îți dai seama că o companie prosperă, în plină dezvoltare este 
încă preocupată de detalii și se străduiește să-i ajute pe ceilalți să-și 

atingă potențialul, atunci ai făcut cunoștință cu SOTHIS.  

PARTENERII NOȘTRI 

UPDATE ADVERTISING SRL este o companie înființată în 2002, 
care se ocupă cu importul și distributia de materiale promoțonale. 
Este membru al asociațiilor profesionale din domeniu, Promotional Services 
Institute (PSI - Europa) și unul dintre liderii pieței de materiale promoționale 
din România, vânzările sale acoperind toate județele țării, cu peste 2000 de 
clienți activi.  
 
În fiecare an participă ca și expozant la târgurile de profil de la Romexpo, 
prilej cu care se consolidează relațiile existente.  

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL 
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