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Raport anual 
Centrul Școlar De Incluzivă Dumbrăveni 

 

An școlar 2020-2021 

 

Situat într-o zonă geografică  defavorizată, care resimte din plin efectele 

nerestructurării economice și șomajului, cu un procent semnificativ de asistați social sau 

familii aflate la limita subzistenței,  Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Dumbrăveni 

oferă servicii psihopedagogice, psihologice şi de consiliere în domeniul educaţiei incluzive 

beneficiarilor direcţi (copii/elevi cu CES, părinţi, cadre didactice din şcolile de masă, membri 

ai comunităţii locale, etc.) din orașul Dumbrăveni şi localităţile limitrofe.  

Scurt istoric : 

 Construcţie din: 1896 – zid din cărămidă, fundaţia pe piloni de stejar. 

 Vechimea şi calitatea construcţiei: 114 ani. 

 Anul în care a fost dată în folosinţă: 1912. 

 În anul 1970 s-a înființat prima școală de reeducare din țară, care a funcționat până în 

anul 1978,  

 În anul 1978 devine școala specială pentru deficienți mintali, cu internat, funcționând 

sub această formă până în anul 2002. 

Denumiri purtate anterior: 

 Tribunal 

 Şcoală generală 

 Centru de reeducare 

 Şcoală specială pentru deficienţi mintal 

 Grup şcolar special 

 În anul 2007 prin dispoziția 281/23.02 se aprobă transformarea grupului școlar în  

Centrul Şcolar De Educaţie Incluzivă Dumbrăveni . 

 

 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Dumbrăveni oferă instruire prin: școala 

profesională, domeniul textile -  specializarea confecționer produse textile  în industria textilă 

(nivelul 3 de calificare);  

Având în vedere că este singura şcoală din nordul judeţului(învățământ special)  care 

oferă formare de nivel 3 pentru specializarea confecționer produse textile  ea recrutează elevi 

atât din zona Dumbrăveni cât şi din zona Mediaș(elevi proveniți de la CSEI Mediaș). Elevii 

sunt înscriși la Centrul Şcolar De Educaţie Incluzivă Dumbrăveni pe baza certificatului de 

reorientare școlară emis de Comisia de Expertiză Complexă Sibiu. 

 Activitatea desfăşurată de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Dumbrăveni, în 

anul școlar 2020  - 2021, va fi prezentată din perspectiva celor patru domenii funcţionale:  
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 curriculum,  

 resurse umane,  

 resurse materiale şi financiare,  

 relaţii comunitare.  

Curriculum 

 

Conducerea unităţii şcolare a contribuit la proiectarea, organizarea, conducerea şi 

controlul activităţilor desfăşurate în şcoală. 

Acţiuni prioritate propuse: 

 alegerea unul curriculum pe tipul de deficiență; 

 stimularea finalizării învăţământului obligatoriu; 

 educarea formativă și nonformativă în vederea asimilării cunoştinţelor și deprinderilor 

necesare integrării sociale; 

 creşterea calităţii actului didactic printr-o preocupare sporită în domeniul proiectării 

didactice şi al adecvării parcursurilor de învăţare la nivelul de performanță atins de 

colectivele de elevi, în domeniul diversificării strategiilor didactice şi al activităţilor de 

învăţare; 

 mărirea potenţialului de informare și documentare a personalului didactic; 

 sprijinirea pregătirii elevilor prin programe de recuperare personalizate; 

 activităţi specifice pentru reintegrarea in învăţământul de masă a elevilor;  

 

 managementul :  

o a vizat crearea unei baze pentru implementarea reformei structurale efective pentru 

asigurarea dotărilor necesare, pentru formarea profesorilor şi utilizarea tehnicilor 

moderne în vederea eficientizării activităţii de recuperare şi integrare a elevilor cu 

dezabilități; documentarea, respectarea legislaţiei în vigoare; monitorizarea 

modului de circulaţie a informaţiei. 

 planificarea activităţii:  

o planul managerial a fost întocmit cu responsabilitate, a fost supus analizei şi 

aprobării Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral; planificările 

activităţii de predare-învăţare-evaluare au fost întocmite respectându-se obiectivele  

Curriculum-ului naţional corelate cu particularităţile psiho-intelectuale ale elevilor.  

 conducere operațională  

o s-au organizat ședințe de lucru pentru prelucrarea legislației, a planului cadru, a 

schemelor orare, a metodologiilor, etc. 

o s-au desfășurat ședințele consiliului de administrație lunar, conform graficului si 

tematicii; 

o orarul unității a fost stabilit, respectând curba de efort zilnică si săptămânală; 

o am supervizat si am participat la activitățile extracurriculare organizate de alte 
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cadre didactice;  

  asigurarea unei îndrumări şi a unui control eficient:  

o activitatea de monitorizare şi control a avut drept scop eficientizarea activităților 

astfel încât să se reuşească, printr-un efort comun şi permanent, realizarea 

obiectivelor şi competenţelor propuse în planul managerial anual.  

Tema şi obiectivele controlului au vizat următoarele aspecte : 

 eficientizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare, prin asistenţe la ore; 

 îndrumarea şi controlul profesorilor debutanţi şi a celor nou veniţi în şcoală; 

 verificarea proiectelor didactice ale profesorilor debutanţi; 

 evaluare privind întocmirea planificărilor calendaristice ale activităţii de predare-

învăţare - evaluare; 

 evaluare privind întocmirea documentaţiei necesare pentru desfăşurarea activităţii de 

predare –învăţare-evaluare cu elevii cu C.E.S. integraţi în învăţământul de masă; 

 verificarea modului de utilizare a bazei materiale a şcolii;  

 verificarea activităţii profesorilor de serviciu şi a completării proceselor verbale; 

 verificarea respectării orarului claselor;  

 verificarea stării de curăţenie şi igienă;  

 verificarea efectuării reparaţiilor în vederea bunei funcţionări a tuturor 

echipamentelor.  

 s-au organizat și repartizat responsabilitățile  comisiilor metodice: 

o comisia pentru curriculum 

o comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

o comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

o comisia pentru controlul managerial intern; 

o comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.  

  am participat alături de persoanele delegate de către ISJ Sibiu la 3 inspecții realizate 

colegelor pentru acordarea gradelor didactice;  

 am participat la ședințele de catedră , la ședințele comisiilor metodice precum si la 

întâlnirile cu părinții 

 s-au întocmit rapoartele lunare solicitate de către ISJ Sibiu;  

 am colaborat cu managerii din instituțiile unde avem cadre didactice de sprijin, în 

vederea monitorizării și perfecționării activității acestora cu elevii, părinții și cadrele 

didactice din acele instituții; 

Resurse umane  
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Elevii 

La începutul anului şcolar 2020 - 2021 au fost înscrişi 129 elevi în CSEI Dumbrăveni din 

care:  

o 129 elevi au fost cuprinşi în 9 clase  

3 clase( simultan) 37 elevi – ciclul primar 

4 clase 49 elevi – ciclul gimnazial 

4 clase 42elevi –profesional 

Promovati 106 

Repetenti 7 

Neclasificati 16 
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o 60 de elevi din învățământul de masă(elevii cu CES) beneficiază de serviciile oferite 

de  învățătorii de sprijin. 

Cei 129 de elevi înscrişi la Centrul Şcolar De Educaţie Incluzivă Dumbrăveni la 

învățământul primar, gimnazial și școală profesională au următoarele deficienţe, confirmate 

de certificatele de orientare şcolară și certificatele de handicap. 

 deficienţe mintale uşoare /intelect liminar – 110 elevi; 

 handicap mediu – 1 elev; 

 handicap accentuat – 4 elevi 

 handicap grav – 14 elevi 

 

Un procent semnificativ dintre aceştia au deficienţe asociate cu tulburări senzoriale 

(hipoacuzii, locomotorii), tulburări hiperkinetice, tulburări de atenţie şi comportament, 

tulburări de învăţare. 

  

85% 
1% 

3% 

11% 

 Tip deficiente/handicap 

deficiente mintale 
usoare/intelect liminar 

handicap  mediu 

handicap accentuat 

handicap grav 
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Abandonul Școlar 
 

 
Cauza nepromovării elevilor o constituie frecvența abandonul școlar 

Cauze ale abandonului școlar: 

 situația socio-economică precară; 

 dezinteresul părinților pentru învățătură (copii care au unul sau ambii părinți 

analfabeți); 

 plecatul la muncă în țările vest-europene; 

 apariția sarcinii la vârste mici (13-16 ani); 

 dificultăți de adaptare a elevului la exigențele mediului școlar 

 

Măsuri pentru prevenirea și diminuarea abandonului școlar: 

Realizarea unui program de prevenire a abandonului școlar, care să cuprindă: 

 Implicarea cadrelor didactice; 

 Întărirea motivației copilului pentru școală, prin jocuri si lecții cu teme variate, 

interactive, implicarea activă în activitățile clasei; 

 Încurajarea preocupărilor elevilor pentru diverse domenii (geografie, istorie, literatură, 

pictură, informatică, sport (concursuri organizate); 

 Consilierea familiilor elevilor cu risc de abandon școlar; 

 Informarea continuă și reciprocă părinte-profesor; 

 Implicarea serviciilor publice specializate (SPAS, DGPDC, Poliție); 
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 Implicarea  administrației publice locale, a consilierilor locali, în special reprezentanții 

etniei rrome; 

 Întâlniri ale elevilor cu modele pozitive de etnie rromă; 

 Diversificarea meseriilor pentru nivelul profesional; 

 Implicarea ISJ Sibiu; 

 Implicarea Consiliului Județean Sibiu 

 

Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic 
 La începutul anului şcolar 2020/2021 am avut aprobat un număr de 39,17 posturi. Cadrele 

didactice, în număr de 24(12 titulari, 12 suplinitori), au ocupat posturi de  profesori educaţie 

specială, profesori educaţie fizică, profesor religie, învăţător itineranţi, profesor logoped,profesor 

consilier școlar, profesor inginer şi maistru instructor. 

 Pentru anul școlar 2020-2021, unitatea are angajat un număr de 34 persoane, încadrate pe 

funcții astfel: 

 1 director 

Cadre didactice  

 9 profesori educație specială 

 6 profesori de sprijin 

 1 profesor religie 

 1 profesor sport 

 1 profesor engleză 

 1 profesor inginer confecții textile  

 2 maiștri instructori confecții textile; 

 1 profesor logoped 

 1 profesor consilier școlar 

 1 profesor kinetoterapie 

 

33% 
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21% 

13% 

8% 

 grade didactice 

grad didactic I 

grad didactic II 
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Cadre didactice auxiliare 

 1 post – secretar; 

 1 post administrator financiar; 

 1 post administrator patrimoniu; 

 1 post Asistent social 

 1 post Informatician 

Personal nedidactic 

 2 posturi paznici; 

 1 post muncitor întreținere; 

 2 posturi îngrijitori; 

 1 post șofer; 

Formare continuă 
În anul școlar 2020 - 2021, cadrele didactice au participat la următoarele cursuri de 

formare : 
 

 Program postuniversitare de formare si dezvoltare profesională continuă 

“Management educațional“; 

 curs “Managementul incluziunii școlare“ 

 un cadru didactic a promovat examenul de definitivat; 

Resurse materiale 

 

Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Dumbrăveni dispune de un număr de: 

 11 clase; 

 3 cabinete; 

 2 ateliere şcolare; 

 1 cluburi culturale şi sală de sport ; 

Școala dispune de  aparatură IT, softuri educaţionale, necesare desfăşurării activităţilor din 

cabinetul logopedic şi cel psihologic; 

 Cabinetul de kinetoterapie este dotat cu aparate pentru recuperarea elevilor cu probleme 

psihomotrice ; 

 Mobilierul şcolar respectă condiţiile ergonomice, astfel  în clasele III-IV sunt măsuţe 

individuale, iar în clasele V-XI sunt mese şi bănci  şcolare; 

 Şcoala este dotată cu echipament şi mijloace moderne de informare şi comunicare 

 Fiecare sal de clas dispune de internet atât prin cablu cat si wireless  

 Dotarea cu aparatura IT  

 37 calculatoare 

 6 laptopuri 

 număr de calculatoare utilizate de elevi - 21  



 

 11 

 tablete școlare pentru elevi  - 72 

 număr de calculatoare utilizate de profesori - 6 

 număr de calculatoare utilizate in scop administrative -6 

 număr de calculatoare conectate la INTERNET - 37 

 Dotare cu copiatoare(număr de copiatoare) – 4 

 Imprimante5 

 Videoproiectoare - 4 

 Biblioteca școlara cu 3607 volume, evidența acestora făcându-se atât tradițional cât și 

informatizat 

 Atelierele de croitorie sunt dotate cu aparatura minimă necesară realizării instruirii 

practice. 

 

Resurse financiare 
 

INDICATORI 2017 2018 2019 2020 

TITLUL.I CHELTUIELI DE PERSONAL 530 0 0  

TITLUL.II BUNURI ȘI SERVICI 498 369 463 264,14 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 80 93 95 278 

TITLUL.VIII BURSE 8 10 10 17 

INVESTITII 0 0 700 0 

TOTAL 2724 472 1268 559,14 
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Relaţii comunitare 

 

Colaborarea cu părinții. 

Colaborarea cu părinţii reprezintă un punct slab, motivaţia şi interesul acestora privind 

traseul educaţional al copiilor lor este foarte scăzut. Am depus eforturi susţinute să implicăm 

părinţii în activităţile şcolare, însă nu am reuşit decât într-o foarte mică măsură.  

In cadrul colaborării școlii cu familia accentul este pus pe  

o informarea și comunicarea dintre părinți si profesori, 

o învățarea unor deprinderi și tehnici de muncă intelectuală sub forma de activități 

comune elevi – părinți – profesori 

o vizite la domiciliu 

o ședințe online cu părinții 

o lectorate cu părinții desfășurate de către psihologul şcolii 

Colaborarea cu autoritățile locale 
o  s-a realizat parteneriate cu autoritățile locale( primăria, poliția )în vederea 

sprijinirii școlii privind ameliorarea și diminuarea abandonului școlar, a prevenirii 

comportamentului deviant al elevilor, a violentei în școala și în afara ei.  

 Parteneriate realizate cu: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Mediaș, Liceul 

Teoretic” Dumbrăveni, școlile generale din : Hoghilag, Valchid, Ernea, Biertan 
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Activitatea educative și extrașcolară 
 

Activitățile educative s - au bazat pe activități proprii fiecărei clasei, ea desfășurându-

se sub diverse forme, inclusiv online in a doua parte a primului semestru. 

In anul 2020-2021 ne - am propus , cu participarea activă a tuturor cadrelor didactice 

ale scolii, o serie cat mai atractivă si variată de activități, proiecte, (pe cat ne –au permis noile 

reguli, restricții impuse)care să implice afectiv, motivațional și conștient toți  elevii scolii si 

pentru atragerea lor într-un spațiu educativ in defavoarea tentațiilor strazii. 

  

Proiecte: 

  Cadrele didactice au organizat activități adaptate domeniilor de interes al clasei pe 

care o conduc: 

 Toamna de aur - la începutul anului școlar, fiecare clasa sub îndrumarea si dirijarea 

învățătorilor si a profesorilor, a contribuit la amenajarea colțului de toamnă , " Toamna 

de aur", realizat în holul unității. S-au efectuat diferite ornamente de toamnă, desene, 

picturi, colaje. 

 Atelier -“Moda si creație” – clasele profesionale au prezentat, expus cele mai 

frumoase, reușite cusături , realizate pe diferite materiale. 

 In cadrul orelor desfășurate online am discutat despre ziua de 1 Decembrie; de Crăciun 

, profesorii împreuna cu elevii de la clasa au recitat poezii, au cântat colinde si au 

vizionat diferite filmulețe legate de nașterea Domnului. 

 Proiectul educațional ”Sa fim puternici”, au fost abordate diferite teme, legate de 

propriile emoții , sentimente. Proiectul s-a derulat timp de o săptămână  

 Elevii de la diferite clase au participat la un concurs, organizat cu ocazia sarbatorilor 

Pascale ,realizând diferita lucrări tematice, au primit feed-backuri pozitive, primind 

diplome. 

 Cadrele didactice coordonate de doamna kinetoterapeut in parteneriat CIA Biertan, au 

organizat cadrul proiectului “Vârste in dialog“ o excursie de o zi, care a cuprins 

vizitarea Biertanului si a Medialului. 

Activitatea didactica s-a desfășurat conform planificării . Profesorii diriginți au colaborat 

cu profesorii de la clase in vederea prevenirii sau rezolvarea unor abateri disciplinare. 

Misiunea cadrelor didactice unește eforturile materiale si umane ale întregului colectiv pentru 

a valorifica la nivel maxim potențialul acestor elevii, in procesul dezvoltării de competențe 

pentru independență și adaptare la cerințele societății. 

Profesorii diriginți au urmărit ca, prin activitatea lor  sa materializeze trăsăturile si 

principiile consilierii școlare, văzute ca un proces de dezvoltare si prevenire, prin optimizarea 

modului in care elevul relaționează cu școala , profesorii si colegii. 
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Plan de promovare a imaginii şcolii 

 

Obiective: 

 Promovarea imaginii şcolii şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale proprii; 

 Asigurarea unui climat sănătos şi de siguranţă în mediul şcolar ; 

 Dezvoltarea  relaţiilor comunitare şi de parteneriat 

Analiza SWOT  
 

Puncte tari Puncte slabe 

 Respectarea cerinţelor curriculare 

 Testarea cunoştinţelor tuturor elevilor la 

sfârşitul anului şcolar şi analiza rezultatelor în 

comisiile metodice 

 Consilierea elevilor în probleme de orientare 

şcolară şi profesională prin consilierul școlar 

 Responsabilitate şi competenţă din partea 

personalului didactic pentru însuşirea şi 

aplicarea corectă a planului cadru şi a 

curriculelor. 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare şi perfecţionare pe probleme de 

școlarizare a rromilor  

 Adaptarea procesului de predare-învăţare 

necesităţilor şi particularităţilor copiilor şi 

specificului clasei 

 Organizarea unor activităţi extracurriculare, 

excursii tematice, proiecte, serbări, concursuri 

școlare sportive 

 Microbuzul/Autobuz școlar pentru transportul 

elevilor din zona Dumbrăveni – Mediaș 

Dotarea cabinetelor cu materiale si aparatura 

necesare pentru recuperarea elevilor cu 

probleme psihomotrice. 

 Nerealizări în ceea ce priveşte 

participarea la programe de finanţare 

  Lipsa manuale pentru învățământul 

special 

 Inexistenţa unor proiecte care să 

promoveze elevii cu nevoi speciale  

 Absenteism în rândul unor grupuri de 

elevi nemotivaţi pentru învăţătură 

 Riscul apariţiei abandonului şcolar şi a 

unor comportamente deviante în rândul 

elevilor cu probleme 

 Supraîncărcarea elevilor prin programul 

zilnic, care cuprinde un număr mare de 

ore 

 dotarea atelierele școlare depășită din 

punct de vedere tehnic și moral 

Oportunităţi Pericole 
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 Conştientizarea cadrelor didactice în legătură cu 

indicatorii de bună practică în raport cu 

instrumentele de evaluare şi proiectul de dezvoltare 

al şcolii.  

 Analiza strategiilor de ameliorare a 

comportamentului în clasă şi în afara 

 implementarea unui program care sa optimizeze 

utilizarea timpului liber al elevilor. 

 Elaborarea de programe de intervenţie personalizate  

 Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor 

didactice 

 Colaborarea benefică cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean, autorităţile locale, agenţii economici 

 Existenţa unor programe de formare continuă în 

domeniul profesional, pedagogic şi managerial 

 Acţiuni de popularizare a şcolii (pliante, 

întâlniri,pagina web a unități 

 

 Rezistenţă generală la schimbare; 

 Scăderea interesului şi a motivaţiei tinerilor 

pentru învățătură 

 Lipsa motivaţiei pentru continuarea studiilor 

si pentru participare la programele şcolare şi 

extraşcolare 

 Dezavantajul creat de programele şcolare 

încărcate, care nu permit dezvoltarea 

componentei educative. 

 Lipsa unor măsuri de stimulare a disciplinei 

şi interesului faţă de  procesul didactic, dar şi 

a măsurilor coercitive reale şi eficiente faţă 

de manifestările violente ale unor elevi.  

 Programe şcolare încărcate  

 Lipsa modelelor culturale, etice provenite din 

familie sau din rândul comunității elevilor 

 lipsa implicării tuturor părinţilor în educaţia 

copiilor 

 

Concluzie  
 

În realizarea Planului de dezvoltare a școlii se pleacă de la ideea ca școala incluzivă 

este școala deschisă, prietenoasă, tolerantă și democratică, comprehensiva, fără discriminare 

și fără excludere, școala unde toți copiii sunt valorizați și integrați. 

Proiectele școlii se vor adresa problemei educației pentru toți copiii, indiferent de 

originea etnică, limba maternă, deficiențe fizice, mentale, origine culturală sau socio-

economică. 

Cadrele didactice trebuie să satisfacă o serie de cerințe: să dezvolte și să susțină în 

scoală activități educaționale în care elevii, profesorii și părinții să relaționeze de pe poziții 

egale, după principiul parteneriatului; să favorizeze crearea unui mediu propice relaționării 

între elevii clasei; să fie în măsură să coordoneze strategiile și activitățile educative incluse în 

programa școlară; să formuleze obiective clare și să le comunice elevilor pentru ca elevul sa 

resimtă starea de siguranță și confort în scoală; simplificarea unei comunicări verbale, 

reformularea dacă elevii nu au înțeles, utilizarea unui limbaj simplu, accesibil; profesorul sa 

fie creativ, flexibil și deschis la noile idei venite. 
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