OFERTA SCOLII
Scoala Gimnazială Speciala Targoviste ofera
servicii educational - terapeutice specifice
invatamantului special preprimar, primar si
gimnazial, copiilor si adolescentilor cu diverse grade
de dizabilitate care au inregistrat dificultati de
integrare in gradinitele si scolile de masa.
Scoala noastra ofera :
Curriculum adaptat si programe de inteventie
personalizata la toate nivelurile de invatamant;
Activitati terapeutice corectiv-compensatorii
pentru elevi :
terapia tulburarilor de limbaj, terapia
deficientelor fizice si motrice - kinetoterapie,
consiliere psihologica
Activitati de evaluare complexa (psihodiagnoza,
evaluare psihopedagogica)
Activitati de terapie complexa integrata dupa
cursuri :
Terapie cognitiva; Formarea autonomiei
personale;
Terapie de socializare;
Terapii
ocupationale; Ludoterapie.
Parteneriate si programe educationale cu scoli
sau institutii din judet, din alte judete si din alte
scoli.
RESURSE UMANE
Colectivul didactic este format din cadre
didactice calificate avand urmatoarele specializari:
psihopedagogie - speciala, logopedie, kinetoterapie,
psihodiagnoza, invatator / profesor itinerant / de
sprijin, inavatator / profesor educator.
Personalul
didactic
auxiliar
acopera
departamentele
secretariat,
contabilitate,
administrativ,
biblioteca,
asistenta
sociala,
informatica si medic. In cadrul departamentului
tehnico-administrativ sunt normate posturi de
ingrijitori, mecanici si magaziner.

SCURT ISTORIC
Școala Gimnazială Specială Târgoviște a fost
înfiinţată în anul 1976, în internatul fostului liceu
pedagogic, ca școală specială de băieți. Elevii scolii
provenind din tot județul, în anul 1990 s-a construit
și un internat al școlii, pe lângă anexele necesare
elevilor cu C.E.S.. În anul 2001 școala a fuzionat cu
Școala Specială de Fete Suța Dragodana, devenind
școală specială mixtă și rămânând unica în domeniu
din județ, Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția
Copilului
Dâmbovița
(D.G.A.S.P.C.)
preluând internatul și anexele. În anul 2003 școala a
beneficiat și de nivel de învățământ profesional
special urmând ca în anul școlar 2009-2010, să
devină școală specială de arte și meserii, având în
oferta de învățământ specializările croitorie, tâmplărie
și construcții. Ca urmare a dispariției școlilor de arte
și meserii, în anul 2012, școala capătă forma actuală
de funcționare.
DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 Cerere de înscriere ;
 Certificatul de expertiză şi orientare şcolară şi certificatul
de handicap, după caz, eliberate de Comisia de Protecţie a
Copilului/C.J.R.A.E. Db.;
 Copie după CN şi CI copil ;
 Copie CI părinţi ;
 Copie după certificatul de căsătorie părinţi ; după caz, copie
după hotărârea de divorţ sau certificatul de deces ;
 Foaie matricola ;
 Copie după hotărârea de plasament, dacă e cazul.
Elevi beneficiari ai serviciilor școlii :
elevi aflati in grija D.G.A.S.P.C. Dambovita
elevi beneficiari ai Centrului de zi pentru copiii cu
dizabilitati (D.A.S.), O.N.G.-uri
elevii externi aflati in grija parintilor .

Mai multe despre noi puteți afla accesând
pagina noastră de internet la adresa de mai jos:

www.scspecialatgv.ro
CONTACT :

TEL.: 0372.740.625
FAX.: 0245.615.862
ADRESA : Str. Ion Ghica,
Nr. 2, cod postal 130121,
Targoviste, jud. Dambovita,
E-MAIL:
scspecialatgv@yahoo.com

VIZIUNE:
O școală pentru fiecare, învățământ de calitate pentru toți !

MISIUNE:
Misiunea şcolii este de a asigura programe educaţionale
structurate şi individualizate, desfăşurate într-un mediu adecvat,
diversificarea servicilor de asistenţă educaţională şi terapeuticrecuperatorie pentru toti copiii cu CES din judeţul Dâmboviţa,
servicii care vizează instrumentarea tuturor elevilor cu abilitatile
necesare autonomiei personale, premise ale integrării socialeîn
funcţie de potenţialul individual.
Promovarea programelor educaţionale şi terapeuticrecuperatorii centrate pe valori şi principii ale educaţiei incluzive,
care să ofere copiilor cu cerinţe educative specialeposibilitatea
dezvoltării lor optime în ceea ce priveşte autonomia personală şi
socială, responsabilitatea, încrederea în sine şi toleranţa.
Misiunea şcolii are ca principal obiectiv consolidarea
principiului “egalizării şanselor şi a intervenţiei timpurii”, a
schimbării atitudinii sociale faţă de persoanele cu dizabilităţi, în
vederea construirii unei societăţi pentru toţi, în care toleranţa,
incluziunea, promovarea diversităţii şi egalităţii. Profesionalismul
cadrelor didactice, capacitatea lor de înţelegere pentru cei aflaţi în
dificultate precum şi perseverenţa într-o activitate delicată şi plină
de provocări pedagogice conduc la realizarea unui act didactic de
calitate, atât pentru elevii care participă zilnic la cursurile Școlii
Speciale Târgoviște cât și pentru aceia care beneficiază de structuri
de sprijn în școlile de masă de pe raza județului.

PARTENERIATE, PROIECTE, CONCURSURI

RESURSE MATERIALE
Scoala functioneaza intr-o singura cladire dispusa
pe 4 niveluri+mansarda.
Pentru activitatea teoretica sunt amenajate sali de
clasa, o sala destinata grupei de prescolari din cadrul
scolii, Laborator de biologie, Laborator de
informatica si Laborator multimedia.

Pentru
desfasurarea
activitatilor
de
preprofesionalizare sunt dotate cu mijloace didactice
specifice ateliere de tamplarie si croitorie.

Proiecte importante si parteneri permanenti, cu activitati
deosebite desfasurate in colaborare cu scoala noastra :

Biblioteca scolii are un fond de carte de peste 12.000
de volume si este dotata cu aparatura multimedia (P.C.,
T.V., sunet) devenind, cand este cazul, sala de
vizionare/auditie.

In cadrul Gradinitei „Raza de soare” Targoviste
functioneaza o grupa de prescolari cu autism, dotarea
acesteia fiind in concordanta cu cerintele educative
speciale ale beneficiarilor.
Birourile sunt dotate cu calculatoare legate in retea
si conectate la Internet .
La mansarda cladirii se afla o sala de festivitati.

Proiect realizat in parteneriat cu sase scoli speciale
din Germania, Anglia, Danemarca si Cipru.

Activitati sportive desfasurate atat in scoala si in tara
cat si in strainatate cu elevi din invatamantul special sau
in echipe mixte cu elevi din invatamantul de masa.

Concursuri de dans, desen, creatie literara realizate in
parteneriat cu voluntari din invatamantul de masa.

Cele 12 cabinete logopedice si cabinetul de
psihodiagnoza sunt dotate cu materiale specifice si
calculatoare legate in retea.

Sala de sport si cele doua cabinete de kinetoterapie
sunt dotate cu aparataura adecvata specificului scolii.
Scoala are teren de sport.

In curtea scolii, elevii beneficiaza de un parc de joaca
dotat cu aparatura specifica.
Concursuri pe meserii si sportive destinate
invatamantului special. Program initiat de scoala noastra
si Scoala Speciala Plopeni.

Concurs Interjudetean de arta-plastica cu participarea
atat a elevilor din invatamantul special cat si de masa.

