
LICEUL SPECIAL PENTRU  

DEFICIENT I DE VEDERE  BUZA U 

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzãu 
este una dintre cele mai importante unități de învățământ 
special preuniversitar pentru deficienți de vedere din țară, 
care poate școlariza până la 150 copii nevăzători și ambliopi.  

Istoricul instituției începe în anul 1936, când 
Așezământul pentru orbi, cu caracter de azil, transferat de 
la Ungheni la Buzãu, sa transformat în instituție școlară 
destinată pregătirii teoretice elementare și profesionale a 
deficienților vizuali. 

Din anul 1948 școala a devenit instituție de stat, 
schimbânduși numele în Școala generală pentru fete 
oarbe, căreia i sa afiliat în 1956 și o grădiniță pentru 
deficienți de vedere.  

În 1976 școala a fost mutată întro clãdire nouã, 
construitã dupã un proiect francez adecvat specificului 
deficientului de vedere, clădire care găzduiește liceul și în 
prezent. În aceeași perioadă, școala a devenit mixtă, 
școlarizând fete și băieți. 

În 1993 se înființează și nivelul de învățământ liceal, 
astfel că Școala generalã pentru fete oarbe devine Liceul 
pentru Deficienți de Vedere Buzău. În anul 2012, instituția 
își schimbă numele în Liceul Special pentru Deficienți de 
Vedere Buzãu.  

În anul 2015, în cadrul unității de învățământ,  se 
înființează Școala Postliceală AnalistProgramator. 

Adresã: Str. Horticolei, nr. 54, Buzãu 120081 
Telefon:0238 725 546,  
email:lpdv_bz@yahoo.com  
www.scoalanevazatori.ro 
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Imagini din cabinetul medical,  cantină, bibliotecă și  dormitor.  

ACTIVITATEA SE DESFĂȘOARĂ ÎN CELE DOUĂ CORPURI DE CLĂDIRE ALE 

ȘCOLII:  

Corpul principal, destinat derulării procesului de predare-învățare-evaluare, deține: 13 săli de 

clasă (mobilate modern, cu cel puțin un computer, conectat la internet, prevăzut cu cititor de 

ecran); 2 cabinete de informatică dotate cu tehnologie de acces pentru nevăzători; laboratoare 

de biologie și de fizică-chimie; atelier abilități manuale; sală de sport și sală de forță.  

Al doilea corp deține: două cabinete de informatică destinate derulării procesului instructiv-

educativ pentru nivelul postliceal; cabinete de terapii specifice și de compensare pentru elevii 

deficienți de vedere (kinetoterapie, orientare și mobilitate spațială, educație perceptiv-vizuală, 

logopedie, psihodiagnoză și cabinet de muzică); bibliotecă și sală de lectură cu fond de carte în 

scriere obișnuită și în braille; club destinat activităților recreative și petrecerii timpului liber. 

GRĂDINIȚA oferă servicii de educație preșcolară și se 

adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. 

Activitatea se desfășoară în două săli de clasă, una 

destinată procesului de predare-învățare-evaluare, iar cea 

de-a doua este destinată petrecerii timpului liber și 

terapiilor specifice și de compensare. 

NIVELURILE PRIMAR (clasa pregătitoare-IV) și 

GIMNAZIAL (V‑VIII) permit studierea tuturor 

disciplinelor conform Curriculumului Național din 

școala de masă. Elevii urmează terapii corectiv-

compensatorii și recuperatorii specifice deficienței 

vizuale.  

NIVELUL LICEAL – (ciclul inferior: IX-X și ciclul 

superior: XI-XII) – filiera teoretică cu profil umanist, 

oferă elevilor deficienți de vedere posibilitatea specializării 

în filologie, beneficiind și de terapii specifice. 

NIVELUL POSTLICEAL – domeniul INFORMATICĂ, 

oferă tinerilor absolvenți de liceu (bacalaureatul este facultativ), 

posibilitatea specializării ca ANALIST PROGRAMATOR, 

calificare profesională NIVEL 5.  

ALTE SERVICII OFERITE DE CĂTRE INSTITUȚIA NOASTRĂ SUNT: 

- cazarea în internat pentru elevii care provin din alte localități;  

- servirea meselor la cantină ; 

- asigurarea de îmbrăcăminte și rechizite; 

- asistență medicală generală și stomatologică, prin cabinete medicale 

proprii. 

- petrecerea timpului liber sub supravegherea și îndrumarea pedagogilor 

(inclusiv sambăta și duminica).  


