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Nr. 1150 din 29.04.2021 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

 

        Sloganul școlii:  

ȘCOALA ȘANSELOR EGALE 

 

 

VIZIUNEA ŞCOLII 

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean desfăşoară activităţi de predare - învăţare - 

evaluare și  dezvoltă servicii educaţionale în domeniul educaţiei incluzive, care să ofere copiilor cu 

cerințe educative speciale posibilitatea dezvoltării lor optime în ceea ce privește autonomia personală și 

socială, responsabilitatea, încrederea în sine și toleranța. 

 

 

MISIUNEA ŞCOLII 

 Unitatea şcolară reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie a 

tuturor copiilor prin educaţie formală şi servicii educaţionale acordate copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale, şcolarizaţi atât în învăţământul special, cât şi în învăţământul de masă, precum şi personalului 

care este implicat în educaţia acestora. 

 Misiunea școlii constă în instruirea, educarea, recuperarea şi integrarea școlară, socială și 

profesională a copiilor/elevilor cu dificultăţi de învăţare, dificultăţi de dezvoltare, dificultăţi de 

adaptare, tulburări de limbaj, tulburări de comportament, dizabilităţi mintale, senzoriale, fizice, 

neuromotorii şi asociate; 
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BENEFICIARI 

o Elevii cu cerințe educative speciale, deficienţe mintale moderate sau uşoare (DMU) și 

deficienţe mintale grave, severe, profunde sau asociate (DMS) 

o Elevii cu dificultăți de învățare și tulburări de limbaj 

o Elevii cu CES integrați în învățământul de masă (cu certificat de orientare școlară, eliberat de 

Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE) 

 

 

NIVELURI ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

În anul școlar 2021-2022 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean școlarizează elevi pe 

următoarele niveluri de învățământ: 

Preșcolar – 1 grupă 

Primar – 5 clase 

Gimnazial – 10 clase 

Regim de zi/semiinternat/intern 

Învățământ la domiciliu 

 

 

 OFERTA DE SERVICII SPECIALIZATE 

 educaţie specială şi specializată a copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilităţi; 

 compensare prin terapii specifice pentru copiii/elevii cu dificultăţi de învăţare, dificultăţi de 

dezvoltare, dificultăţi de adaptare, tulburări de limbaj, tulburări de comportament, dizabilităţi 

mintale şi asociate; 

 asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii/elevii cu CES integraţi în 

unităţile de învăţământ de masă; 

 informare şi consiliere pentru părinţi; 

 informarea şi consilierea cadrelor didactice; 

 cercetare psihopedagogică şi elaborare de studii de specialitate; 

 testare şi consiliere psihologică. 
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OFERTA DE OPŢIONALE 

1. Eu şi mediul înconjurător 

2. Activităţi pentru exprimare artistică 

3. Cercul gospodarilor 

4. Prietenul meu, calculatorul 

5. Matematica interactivă în viața de zi cu zi 

 

 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 activităţi culturale, sportive, vizite; 

 excursii, tabere şcolare; 

 activităţi realizate în parteneriat cu instituţii, ONG-uri, comunitatea locală; 

 participarea la concursuri tematice de nivel local, judeţean, naţional, internaţional; 

 activităţi specifice în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară. 

 

 

FACILITĂȚI 

 alocație de hrană pentru elevii școlii; 

 alocație suplimentară de hrană pentru elevii încadrați în grad de handicap; 

 alocație pentru rechizite și cazarmament; 

 burse sociale. 

 

 

RESURSE UMANE 

 profesori de psihopedagogie specială 

 profesori-educatori 

 consilier şcolar 

 profesori logopezi 

 profesor kinetoterapie 

 asistent social 

 asistent medical 

 instructor de educaţie  
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 contabil 

 secretar 

 magaziner 

 supraveghetor de noapte 

 muncitor bucătar 

 muncitor lenjerie-spălătorie 

 muncitori calificaţi 

 paznici 

 

 

RESURSE MATERIALE 

16 săli de clasă 

4 cabinete de logopedie 

1 cabinet de kinetoterapie 

1 cabinet consiliere 

1 cabinet de informatică 

1 cabinet medical 

1 centru de documentare şi informare 

1 sală de petrecere a timpului liber 

1 sală de sport 

1 sală de mese 

4 dormitoare 

curte cu module de joacă 

 

  

DIRECTOR, 

Prof. Mureșan Simona Camelia 


