
Cabinetul Logopedic Interşcolar 



ISTORICUL ŞCOLII  
• Şcoala Gimnazială Nr. 18 este situată în zona 

Circumvalaţiunii din Timişoara;  

• Şi-a deschis porţile pentru prima dată în anul 1972; 

• În perioada 1978-1990 au funcţionat clasele I-X; 

• Şcoala a dezvoltat programe de integrare şcolară, iar 
din 1994 realizează dezideratele şcolii incluzive;  

• Nucleul în cadrul căruia s-a dezvoltat activitatea de 
integrare l-a constituit cabinetul de logopedie al şcolii, 
al cărui coordonator (prof. Maria Pârvu) a făcut parte din 
echipa operaţională a Proiectului Naţional coordonat de 
UNICEF, cu sprijin UNESCO - “Integrarea în comunitate 
a copiilor cu handicap”; 

• În anii următori şcoala a dezvoltat oferta de servicii 
pentru copiii cu diferite deficienţe, favorizând accesul 
acestora în şcoala de masă prin oferirea de şanse egale. 



MISIUNEA ŞCOLII 

Şcoala noastră îşi propune ca printr-o 
îmbinare echilibrată a tradiţiei cu 
inovaţia şi continuitatea consecvent 
ascendentă să formeze o 
personalitate armonioasă, creativ-
pragmatică, de succes, ataşată 
valorilor naţionale, un cetăţean 
democrat, de tip european.  

De asemenea promovează educaţia 
incluzivă, asigurând în acest sens 
servicii în funcţie de setul de 
aşteptări al celor implicaţi: elevi, 
părinţi, cadre didactice,  oferind 
şanse egale de dezvoltare personală 
şi profesională. 

Director, 

Prof. LIA-MARIA CINTEAN 



Cabinetul logopedic 



Istoricul Cabinetului Logopedic 
• A fost înfiinţat în anul 1975, când ponderea elevilor cu 

tulburări de limbaj era de 7-8% din totalul elevilor din 
şcoală; 

• Catedra de logopedie a fost ocupată iniţial de profesori cu 
specialitatea limba română, iar din 1980 de către profesori 
psihologi / psihopedagogi; 

• Din 1990, activitatea cabinetului s-a extins şi în grădiniţe, 
constituindu-se circumscripţia logopedică formată din 
Şcoala Nr. 18 şi Grădiniţele Nr. 9, 25, 26, 27,36 din 
Timişoara – aprox. 1500 elevi; 

• Pentru prevenirea tulburărilor de limbaj şi eficientizarea 
activităţii de terapie logopedică, după 2000, circumscripţia 
logopedică a fost micşorată (Şcoala Nr. 18 şi Grădiniţele 
P.P. Nr. 27, 36 din Timişoara – aprox. 750 elevi); 

• Printre cazurile grave rezolvate în cadrul cabinetului, pot fi 
amintiţi logopaţii autişti, cei cu sindromul Dawn, cu 
hipoacuzie şi chiar sindromul Asperger. 



PROFESORI LOGOPEZI CARE AU ACTIVAT ÎN CADRUL 
CABINETULUI LOGOPEDIC 

MONICA 

ANDREI 
TINA 

CRIŞAN 



SUNTEM IMPLICAŢI ÎN IMPLEMENTAREA DE ... 



 Cadre didactice cu statut 

de mentori, 

formatori, 

 metodişti 



Şcoala Gimnazială Nr. 18 
Timişoara 

Str. Amforei, Nr. 6    
Tel/Fax 0256-444828 

               
Prof. logoped, 

Zlatinca Neamţ 
E-mail: zlatineamt@yahoo.com 

DATELE NOASTRE DE 
CONTACT SUNT: 



Pentru cei ce sunteţi interesaţi ... 

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG  

să ne vizitaţi! 


