CENTRUL ȘCOLAR
DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ
„ORIZONT” ORADEA

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

Contact:
Str. Traian Lalescu, Nr 3
410174, Oradea, Bihor
Tel. : 0259.411.865
Director: prof. dr. Marușca Angela
Director adjunct: prof. Turcuș Sanda

04.03.2020

OFERTA EDUCAȚIONALĂ:
-diagnosticarea şi depistarea precoce a dizabilităților/tulburărilor
(intelectuale, limbaj, senzoriale, psihomotrice, sindrom
Down, autism)
- elaborarea programelor de intervenţie personalizată;
- consilierea școlară a elevilor;
-terapia tulburărilor de limbaj;
-terapia tulburărilor de comportament;
-terapia ABA
-terapia PECS
-limbajul VSS
- limbajul mimico-gestual;
-kinetoterapie;
-stimulare psihomotrică;
-stimulare senzorială;
- orientare școlară și profesională
- consilierea familiilor elevilor;
- terapia educațională complex și integrată asigurată de proferorii
educatori;
- şcolarizare la domiciliu elevilor nedeplasabili;
- asigurarea serviciilor de specialitate elevilor integrați în școlile de
masă, prin profesorii itinerant/de sprijin;
-activități extracurriculare (proiecte educative, vizite, excursii,
festivaluri, concursuri, activități de preventive, activități de formare
a autonomiei personale, serbări etc. )

ALTE SERVICII:
– asistenţă socială
– asistenţă medicală
– 3 mese pe zi
– transport

Programul zilei

9.30 - 9.45 Primirea invitaților
9.45 - 9.50 Cuvânt de întâmpinare (Director: prof. dr.
Marușca Angela, Director adjunct: prof. Turcuș Sanda).
9.50-10.15 Prezentarea școlii (PPT)- coordonator prof. Laslou
Georgeta, prof. Denes Melinda.
10.15 - 11.30 Vizitarea școlii și participarea la activități
instructiv- educative:
• Coordonator activitate cls. pregătitoare – prof. Bozga
Anca, prof. Ban Crina;
• Coordonator activitate cls. a V-a A- prof. Ficuț Adriana,
prof. Petruț Raluca;
• Coordonator activitate cls. a VII-a D- prof. Canalaș
Liliana, prof. Denes Melinda, prof. Cristea Cristina;
• Coordonator activitate de terapia tulburărilor de limbajprof. Laslou Georgeta;
• Coordonator activitate consiliere școlară - prof. Balla
Eniko.
11.30- 12.00 Consilierea invitaților cu privire la înscrierea
copiilor în învățământul special primar/gimnazial la Centrul
Școlar de Educație Incluzivă „Orizont” Oradea - asistent social
Moș Violeta.

– anumite facilități oferite familiilor elevilor nevoiași – din
sponsorizări
- internat la Structura CSEI Nr.1 Tileagd

Vă așteptăm cu drag!

