LICEUL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ
CLUJ-NAPOCA
Calea Dorobanţilor Nr.40, Cluj-Napoca
Tel: 0264-431460, Fax. 0264-430149, e-mail: lic_auz@yahoo.com

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Faţada principală a
liceului

Sala AEL

CUI NE ADRESĂM ?
Oferta noastră se adresează copiilor cu deficienţe de auz şi / sau asociate, între 0 şi 18 ani.
CE OFERIM ?
1. Programe individualizate de reabilitare auditiv – verbală prin Centrul de Suport Familial şi Recuperare Timpurie a
Copiilor cu Deficienţe de Auz şi / sau Asociate din Cluj-Napoca, precum şi din localităţile limitrofe, aflaţi în familie sau
în învăţământul public, precum şi activităţi de suport familial pentru părinţi.
2. Activităţi instructiv-educative începând de la grădiniţă până la clasa a XII - a , în regim de internat şi semi-internat.
Liceul dispune de:
Centrul de Suport Familial
şi Recuperare Timpurie

Curtea grădiniţei

- săli de clasă adaptate deficienţei
- sală AEL
- sală de calculatoare
- cabinete de terapii recuperator-compensatorii
- cabinet de psihologie si audiologie
- bibliotecă
- sală de arte
- sală de sport
- atelier de tâmplărie
- laborator pentru reparaţii aparate auditive şi confecţionare olive
- laborator pentru stagiile de practică
- cabinet medical pediatric
- internat şi cantină proprie

Sala de sport

Sala de arte

Activităţile sunt desfăşurate de:
-

Laborator pentru stagiile
de practică

Cantină proprie

profesori psihoopedagogi, învăţători/profesori educatori, psihodiagnosticieni
cadre didactice de specialitate
instructori de educaţie, supraveghetori de noapte

Vă informăm că în anul şcolar 2012- 2013 Liceul pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca face înscrieri pentru
grădiniţă, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a IX-a, profil tehnic, specializarea tehnician operator tehnică
de calcul. Liceul oferă şcolarizare în regim de internat şi semiinternat fără contribuţie bănească din partea
părinţilor. Pentru înscrierea copilului dvs. în anul şcolar 2012-2013, contactaţi-ne cât mai urgent la adresa de
mai sus.

Capela

Sala de calculatoare

Cabinet audiologie

Laboratorul de olive

Cabinet terapii specifice de
compensare

Atelier tâmplărie

Biblioteca

