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OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 2019-2020 
 

Şcoala Gimnazială Specială pt. Deficienţi de Auz “Kozmutza Flóra” are o ofertă educaţională diversificată, care co-
respunde nevoilor comunității; 
Școlarizăm copii/elevi cu vârsta între 3 şi 18 ani: 
 învățământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare; 
   învăţământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I-IV; 
   învăţământ gimnazial: clasele V-VIII-X; 
Oferta curriculară este adaptată tipului și gradului de dizabilitate. 
Formațiuni de studii:   
•Grupe/ clase cu efetive mici: 4-6, maxim 8 copii/elevi;   

•Terapii specifice corectiv-compensatorii și de recuperare- planuri individualizate; 

SERVICII OFERITE: 
 terapii specifice de limbaj şi educarea auzului; 
 evaluare audiologică şi antrenament auditiv; 
 consiliere pentru părinţi în educaţia timpurie a copiilor cu dizabilități audititve, cu implant cohlear, cu 

dizabilităși intelectuale, autism, etc. 
 evaluare şi consiliere psihologică; 
 Kinetoterapie; 
 asistenţă medicală; 
 consiliere și orientare şcolară şi profesională. 
Şcoala asigură aceste servicii GRATUIT, şi este finanţat de Consiliul Judeţean Cluj. 

Facilități: sală multimedia, cabinete de terapii recuperatorii și  compensatorii,  cabinet de psihologie şi audiologie, bibliotecă, ate-
lier de modelaj şi ceramică, sală de sport, cabinet multisenzorial, cabinet medical, internat şi cantină proprie, teren de sport, teren 
de joacă, atelier de artă culinară. 
Activităţile sunt desfăşurate de personal didactic calificat: 

 profesori psihopedagogi, profesor psihodiagnoză, profesori educatori;  

  cadre didactice de  specialitate; 

  instructori de educaţie, supraveghetori de noapte. 

 
 
 



Oferta curriculară și extracurriculară este diversificată  și asigură atingerea standardelor minime  de învățare  și promovarea valorilor europene 

de calitate, eficiență și echitate,  prin creşterea şanselor de acces la educație pentru elevii cu cerințe educaționale şi crearea mediului stimulativ  pentru 
învăţare și un climat de siguranță fizică și psihică. 
- curriculum adaptat- pentru elevii cu dizabilități auditive; 
- curriculum special, personalizat- pentru elevii cu dizabilități intelectuale ușoare și moderate sau profunde și/sau asociate și cu autism; 
Terapii specifice corectiv-compensatorii și de recuperare, planuri individualizate și personalizate 

Planurile cadru aplicate în anul școlar 2020-2021: 
Ordinul nr. 3622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial la clasele Preg.-I, a-II-a., clasa a V-
a și a VI-a. 
Planul Cadru  aprobat prin Ordinul nr.  3371/2013 adaptat pentru clasa a III-a, elevi cu  dizabilități auditive 
Planul Cadru  aprobat prin Ordinul nr. 3590/ adaptat pentru clasa a VIII-a, elevi cu dizabilități auditive 
Ordin nr. 4927/08.09.2005 privind aprobarea Planului-cadru de învățământ pentru clasele/grupele din învățământul special sau de masă care școlari-
zează elevi cu deficiențe moderate sau ușoare la clasele a III-a și a IV-a.  
Ordin nr. 5239/01.09.2008 privind aprobarea Planului-cadru de învățământ pentru clasele/grupele din învățământul special sau de masă care școlari-
zează elevi cu dizabilități moderate sau ușoare clasa a VIII-a și a VIII-a 
Ordin nr. 4928/08.09.2005 privind aprobarea Planului-cadru de învățământ pentru clasele/grupele/unitățile de învățământ special care școlarizează co-
pii/elevi/tineri cu deficiențe grave, severe, profunde sau asociate la clasele a III-a, a IV-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a.  

 
Ofertă diversificată de cursuri opţionale 

-Opționalele sunt incluse în Curriculumul la decizia școlii  în urma procedurii de ofertare și a alegerii acestora de către elevi și părinți; 

 
Oferte CDS pe anul şcolar 2020-2021 

 
 
 

Oferta activităţilor educative extraşcolare  

Activităţile educative extraşcolare sunt planificate în concordanţă cu specificul unităţii noastre,  cu scopul de a lărgi orizontul de cunoaştere ale 

elevilor, de a le stimula curiozitatea şi sentimentul de apartenenţă, de a dezvolta abilităţile practice pe care le pot folosi în viaţa de zi cu zi.  

Activităţile educative extraşcolare vizează dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cul-
tivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fruc-
tificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Ciclul primar  diz. 

auditive 

Ciclul primar  diz.  int.  

grave, severe și/sau 

asociate 

Ciclul primar 

diz .int.. ușoare 

Ciclul gimnazial  diz. 

auditive 

Ciclul gimnazial  diz. 

int. grave, severe și/sau 

asociate 

Ciclul gimnazial diz.  

int. ușoare 

Matematică prin 

joc 

Matematică distractivă Tradiții și obiceiuri Ceramică Matematică distractivă Prietenul meu, calcula-

torul 

Ritm și mișcare Matematică prin joc Matematică prin joc Înot Arta de a găti T.I.C. 

Natura și aventură Cântec, vers, ritm și 

mișcare 

Natură și aventură Matematică prin joc Să ne mișcăm Lectură și abilități ptr. 

viață 

Lumea magică a 

numerelor 

Lumea magică a nu-

merelor 

Ritm și mișcare Matematică distracti-

vă 

Dezvoltarea abilității 

ptr. viață 

Literatură maghiară 

pentru copii 

Lumea minunată a 

cărții 

Ritm și mișcare Lumea minunată a 

cărții 

Natură și aventură Matematică prin joc Matematică prin joc 


