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“Fericit este copilul care găsește în fiecare etapă a drumului pe educatorul capabil să
insufle treptat forța și elanul necesare îndeplinirii destinului său de om.” (Maurice
Debesse)

CINE SUNTEM...

Şcoala Specială Nr.2 Constanţa este o unitate de

învăţământ cu personalitate juridică aparţinând Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului. Şcolarizează copii cu cerinţe educative speciale(deficienţe mintale şi
asociate) şi are o experienţă de aproape 35 de ani in acest domeniu.

Deviza noastră este „Şcoală pentru fiecare”, de aceea asigurăm participarea la educaţie a
tuturor copiilor, promovând diversitatea şi egalitatea, având în vedere învățarea
individualizată și dezvoltarea abilităților de lucru în echipă.
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Oferta educațională:
•

Evaluare, diagnoză, prognoză şi proiectare psihopedagogică

•

Consiliere şi orientare şcolară şi profesională

•

Terapia psihomotrică, ocupaţională, ludică, cognitivă, prin dans, art-terapie

•

Asistenţă socială, medicală, psihopedagogică

•

Logopedie, Kinetoterapie

•

Intervenţii specifice (recuperatorii, corective, terapeutice şi compensatorii )

•

Consiliere parentală informare şi consiliere a cadrelor didactice în domeniul educaţiei
incluzive

Obiective :
•

Asigurarea şanselor egale şi sporirea accesului la educaţie;

•

Creşterea nivelului de integrare socială a copiilor aflaţi în dificultate.

Dotari:
•

cabinet de terapii specifice şi compensare, logopedie, psihodiagnoză;

•

cameră de stimulare senzorială (educație polisenzorială și relaxare);

•

sală de kinetoterapie/sală de sport;

•

ludotecă, centru de documentare şi informare, laborator de informatică TIC;

•

cabinet AEL, dotat cu 15 calculatoare performante;

•

ateliere pentru activităţi practice sau de pre-profesionalizare;

•

spații de joacă;

Personal didactic: 50 de cadre didactice

si 10 posturi de personal auxiliar

•

Psihopedagogi, învățători/profesori educatori

•

psihodiagnostician, terapeuţi cognitiv – comportamentali, art-terapeut

•

kinetoterapeut, profesori itineranţi care asigură şcolarizarea la domiciliu

•

profesori pentru activităţile de preprofesionalizare

•

profesori de educaţie fizică şi religie
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•

bibliotecar, personal medical, asistent social

Proiecte educaționale:
•

„Prezent si viitor in psihologia educației”, ediția a-II-a, desfășurat pe tema „Dezvoltarea
competențelor emoționale si sociale la elevi” - Simpozion cu participare națională

•

„Ajută-mă să înțeleg lumea mai bine” – proiect finanțat de CEDU 2000+

•

„Școala Părinților” – proiect socio-educativ, regional, aflat la cea de-a doua ediție

•

„ Programul de asistență germană nerambursabilă” – susținut de Centrul de Afaceri
Transilvania

Menirea şcolii este să asigure programe educaţionale secvenţiale, continue, structurate şi
individualizate, desfăşurate într-un mediu stimulativ şi protector.
În parteneriat cu părinţii şi comunitatea locală, ne asumăm responsabilitatea de a educa toţi
elevii astfel încât să – şi valorifice cât mai bine potențialul de care dispun pentru a atinge
maximum posibil de independenţă în viaţa obişnuită.
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