Concursul Naţional pentru Elevi cu Deficienţe de Auz – ediția a VIII-a
București

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz

”Sfânta Maria”,

Inspectoratul Şcolar al Municipiului București și Ministerul Educației Naționale
organizează, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti, 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 este stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii,
cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play.
La acest eveniment vor participa peste 120 de elevi din ciclul gimnazial (clasele

a VII-a

şi a VIII-a) din 13 instituţii de învăţământ special din ţară: Şcoala Profesională Specială pentru
Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria”, Școala Gimnazială Specială pentru Surzi Nr. 1, Liceul
Tehnologic Special Nr. 3 din București, C.S.E.I. ,,Constantin Pufan” Vaslui, Școala Gimnazială
Specială ,,Sf. Vasile” Craiova, C.S.E.I. ,,Constantin Pufan” Timişoara, Liceul Tehnologic pentru
Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, Şcoala Profesională Specială ,,P. Popescu Neveanu” Galaţi,
C.S.E.I. ,,Elena Doamna” Focşani, Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Liceul Tehnologic
Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca, C.S.E.I. Nr. 2 Sibiu, Liceul Tehnologic Special
,,Vasile Pavelcu” Iași.
Disciplinele de concurs sunt: limba şi literatura română, matematică, tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor și educaţie plastică.
Din experiența celor șapte ediții anterioare, putem spune cu certitudine că acest concurs
este mai mult decât o competiție. Este o dovadă a faptului că despre copiii deficienți de auz
trebuie să vorbim nu doar ca parte a unui grup vulnerabil care are nevoie de asistență socială.
Acum vorbim despre niște copii care învață să își organizeze timpul, care învăță ce înseamnă
efortul, disciplina, perseverența, răbdarea și responsabilitatea. Copii care au curajul de a accepta
provocările care i-ar putea împiedica şi dezechilibra.
Ne dorim să fiți alături de noi în desfășurarea acestui eveniment, pentru a trăi bucuria de
a fi împreună în a demola bariere și prejudecăți fără a vedea în acest lucru un sacrificiu!

Despre Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria"
În Şcoala Profesională Specială pentru Deficienţi de Auz „Sfânta Maria" sunt şcolarizați
peste 150 de copii din Bucureşti şi alte judeţe din România cu diferite grade de pierdere a
auzului. Din anul 2014 – 2015 școala a primit autorizarea de funcționare pentru un nou nivel de
învățământ: învățământ profesional special, domeniul Tehnici Poligrafice, calificarea
profesională / specializarea Tipăritor Offset, nivel care a fost acreditat în anul 2017. În anul
școlar 2015-2016 școala a primit autorizare de funcționare pentru nivelul de învățământ preșcolar
special.
Este o şcoală cu tradiţie având profesori, psihologi şi profesori de educaţie specială cu
experienţă în lucrul cu elevii cu deficienţe de auz, cu experţi în terapie fizică, terapie psihologică,
orientare şcolară şi profesională, dezvoltare perceptiv-auditivă, labiolectură, tehnici de vorbire şi
tehnici alternative de comunicare. Şcoala oferă servicii educaţionale speciale axate pe
reabilitarea auditiv-verbală şi un curriculum şcolar adaptat nevoilor educaţionale speciale ale
copiilor cu deficienţe de auz.
Misiunea şcolii este axată pe modelarea personalităţii copilului cu deficienţe de auz
pentru o integrare socială autentică în viitor, prin creșterea calității educației și formării
profesionale a elevilor, prin implementarea de strategii și metode de lucru inovative care să
conducă la dobândirea de noi competențe, care ulterior să le permită elevilor inserția socioprofesională.
Ca o recunoaștere a eforturilor făcute, în 2015, școala a obținut titlul de ȘCOALĂ
EUROPEANĂ.
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