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OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 

                                        2021-2022 
 
    Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni este o şcoală pentru copii cu 

dizabilităţi mintale şi asociate, care oferă programe educaţionale şi de terapie recuperatorie 
adaptate nevoilor beneficiarilor săi, în vederea ameliorării deficitelor şi atingerii unui maxim al 
progresului pentru fiecare caz în parte.  

Beneficiarii sunt copii și tineri cu vârste cuprinse între 3 şi 19 ani, preşcolari şi elevi cu 
dizabiliţăti diferite: întârziere mintală, sindrom autist şi tulburări din spectrul autist, sindrom 
Down şi deficienţe asociate. Pentru toţi beneficiarii există programe  individualizate de 
intervenţie educaţional-recuperatorie, evoluţia copilului fiind  monitorizată permanent în 
vederea atingerii obiectivelor de învăţare şi dezvoltare propuse şi a obţinerii progresului. 

 
Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022  

Nivel prescolar Nr. prescolari 

Grădiniță – 6 grupe 35 

Nivel primar – 14 clase (89 elevi) 

Nr. Clasa / Nr. clase Nr. elevi Deficiente Locația/ Nr. clase 

1 Pregătitoare -2 clase 14 DMS Băbeni 1 , Rm.Vâlcea 1 

2  I – 2 clase 15 DMS Băbeni 1, Rm.Vâlcea 1 

3 a-II-a – 2 clase 11 DMS Băbeni 1 , Rm.Vâlcea 1 

4 a-III-a – 3 clase 19 DMS Băbeni 1, Rm.Vâlcea 2 

5 a-IV-a – 5 clase 30 DMS Băbeni 2 , Rm.Vâlcea 1,  
Drăgasani 1 , Fîrtățești 1 

Nivel gimnazial– 12 clase (73 elevi) 
Nr. Clasa / Nr. clase Nr. elevi Deficiente Locația 

1 a-V-a -3 clase 23 DMM-2 clase  
DMS -1 clasă 

Băbeni 1 DMM , Rm.Vâlcea 2  
(1 Dmm , 1 DMS) 

2  a-VI-a– 2 clase 13 DMS Băbeni 1 , Rm.Vâlcea 1 

3 a-VII-a – 3 clase 16 DMS Băbeni 3 

4 a-VIII-a – 2 clase   9 DMS Băbeni 2 

5 a-IX-a – 2 clase 12 DMS Băbeni 1 , Rm.Vâlcea 1 

6 a-X-a – 0 clase   0 - - 

Total nr.prescolari și elevi estimat pentru anul școlar 2021-2022:  197 (32 grupe/clase) 
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În prezent , la sfârsitul semestrului I al anului scolar 2020-2021,  în cadrul CSEI Băbeni 
funcționează 32 de grupe/clase care sunt frecventate de 207 copii  
197 dintre copii sunt încadrati în grad de handicap astfel: ușor/mediu – 12 , accentuat – 10 , 
grav – 175 (170 cu asistent personal). 
  
Distribuirea preșcolarilor/elevilor în formaţii de studiu în anul școlar 2020-2021 

1.Băbeni: 99 copii – 16 grupe/clase 
2.Copăcelu -Râmnicu Vâlcea: 90 copii – 14 grupe/clase   
3.Drăgășani: 7copii – o clasă 
4.Fîrtâțești: 7copii – o clasă 
5. Scolarizare la domiciliu- 4 elevi 
  
Descrierea serviciilor oferite de C.Ș.E.I. Băbeni pentru anul şcolar 2021-2022 
 
Prin toate activităţile instructiv-educative şi terapeutice oferite de şcoală se urmăreşte 
stimularea si compensarea  diferitelor arii de dezvoltare afectate, cel mai important aspect fiind 
dobândirea autonomiei şi independenţei în viaţa şcolară şi socială.                                        
Servicii oferite: 
- servicii de educatie specială si specializată prin actiunile profesorilor specializati  în psihologie 
si psihopedagogie specială; 
- servicii de terapii specifice și programe de interventie , terapia tulburarilor de limbaj  prin 
profesori psihopedagogi; 
- servicii de kinetoterapie prin profesori kinetoterapeuti; 
- servicii de terapie  educatională complexă si integrată prin profesori -educatori; 
- servicii de evaluare si consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză prin profesori de 
psihodiagnoză; 
- servicii de terapie ocupatională si preprofesionalizare prin maistri – instructori, atestati in 
educatie specială; 
- servicii de sprijin educational individual pentru copiii/eleviii cu CES integrati în invatamantul 
de masă  prin profesori itineranti/de sprijin. 
 
 Locaţiile C.S.E.I. Băbeni  
  
Activitatile  instructiv-educative şi educaţional se desfăşoară în următoarele locaţii:  
 
1.Băbeni- str. Calea lui Traian nr.128  – locaţie proprie (scoală și internat); 
2.Scoala Copăcelu-Rm Valcea – locaţie atribuită de Consiliul Local  Râmnicu Vâlcea pe o 
perioadă de 10 ani , începând cu anul școlar 2020-2021;   
3.Gradinita nr.2 Dragasani , Rahova, str. Muncii nr.6 , unde care functionează o clasă (a-III-a)  
4.Fârtățesti , Centrul Multifuncțional  , unde functionează o clasă (cls a-III-a) 
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Locaţia Băbeni 

 

 
Activitățile instructiv-educative şi educaţional-terapeutice oferite de  Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Băbeni, locaţia Băbeni sunt:  
- ativitati de predare la nivel pescolar,primar si gimnazial; 
- servicii de terapii specifice și programe de interventie , terapia tulburarilor de limbaj   
- kinetoterapie; 
- servicii de evaluare si consiliere psihopedagogică și psihodiagnoză prin profesori de 
psihodiagnoză; 
- activitati de terapie educatională  complexă si integrată  (  stimulare cognitivă, terapie 
ocupațională, ludoterapie, formarea autonomiei personale, socializare) – 2 grupe; 

 
Mijloace materiale  

• 17 săli de clasă (dotate şi cu mobilier adaptat necesităţilor elevilor); 
• 2 săli de kinetoterapie (dotate cu aparate adaptate persoanelor cu nevoi educative speciale);  
• 1 cabinet evaluare si consiliere psihopedagogică , psihodiagnoză  ; 
• 5 cabinete terapii specifice și programe de interventie , terapia tulburarilor de limbaj; 
• 1 sală de terapie ocupatională si preprofesionalizare; 
• 1 cabinet religie; 
• 1 teren de sport ; 
• 2 toalete adaptate;  
• 1 sală de aşteptare pentru părinţi ; 
• 1 sală de şedinţe; 
• 1 sală de sport; 
• 1 microbuz si autocar propriu; 
• 1 portal educaţional dotat cu 5 calculatoare, un laptop, un videoproiector, o 
multifuncţională; 
• 1 sală de informatică dotată cu 11 calculatoare; 
•Toate clasele si cabinetele sunt dotate cu calculatoare si imprimante. 
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Internatul școlar (locatia Băbeni) 

 
Internatul scolar dispune de un spatiu modern, construit si dotat după standarde europene, 

care oferă conditii foarte bune pentru cazare în regim săptamânal (luni-vineri).  

Copiii/elevii cazati în internatul școlar al C.S.E.I. Băbeni vor beneficia de: 

-9 camere/cazare la etaj, 8 în regim duplex si una formată dintr-o cameră , toate cu grup sanitar 

propriu si dressing, 3 locuri/cameră; 

-Cabinet medical si Izolator : 2 la parter(fete/băieți); 

-O sală de studio la etaj – 25 locuri 

-Bibliotecă dotată cu peste 2500 de volume; 

-Club pentru diverse activitati, cu sistem audio-video și proiectie; 

-Sală de mese: spatiu destinat servirii mesei pentru cei 72 de beneficiari; 

-Bucătarie: dotată cu echipamente moderne pentru pregatirea mesei; 

-Spălatorie si spatii de depozitare pentru lenjerie, alimente si camera frigorifică; 

-Teren de sport dotat cu nocturnă; 

Programul activitatilor este urmatorul:  in intervalul orar 8-12 se vor desfasura activitati de 
predare-invatare-compensare la grupe/clase/cabinete, iar incepand cu ora 12 se realizează în 
cadrul internatului următoarele activități: 

• servirea mesei; 
• odihnă/activități ludice desfășurate în cadrul Clubului; 
• după-amiaza se vor desfășura activități de Terapie educationala complexă și integrată 

(stimulare cognitivă, terapie ocupațională, ludoterapie, formarea autonomiei personale, 
socializare); 
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Locaţia Copacelu -Râmnicu Vâlcea 
 

 
 
În anul şcolar 2020-2021, C.S.E.I. Băbeni derulează activităţi instructive-educative si 
educaţional-terapeutice în spaţiul din Copacelu de care beneficiază un număr de 90 copii în 14 
grupe/clase , astfel: 
-dimineaţa: 4 grupe de preşcolari , o casă pregătitoare , o clasa I , o clasa a-II-a ,  o clasă a-III-a , 
2 clase a-IV-a . 
-după-amiaza: o clasă a-II-a ,o clasă a-V-a ,  o clasa a-VIII-a , o clasă a-X-a. 
 
Serviciile oferite sunt:  
- activitati de predare-învătare-evaluare specifice învățământului special (nivel preșcolar , 
primar și gimnazial) 
- servicii de terapii specifice și programe de interventie , terapia tulburarilor de limbaj; 
- servicii de kinetoterapie; 
- servicii de evaluare si consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză; 
- servicii de terapie ocupatională si preprofesionalizare; 
 
Mijloace materiale  
• 10 săli de clasă ( dotate şi cu mobilier adaptat necesităţilor elevilor); 
• 1 sală de kinetoterapie (dotată cu aparate adaptate copiilor cu dizabilități);  
• 1 cabinet de prof.psihodiagnoză / terapii specifice și programe de interventie; 
• 3 cabinete terapii specifice și programe de interventie;  
• 2 toalete;  
• 1 cabinet medical/triaj ; 
•  Toate clasele si cabinetele sunt dotate cu calculatoare si imprimante. 
     
 Programul şcolii (luni-vineri): 
Dimineata: toate locatiile ( Băbeni , Rm. Vâlcea , Drăgasani , Fărtățești): 8.15 -12.05/13.05 în 
funcţie de numărul de ore din orar; 
După-amiaza: 15.00 – 19.00 – locaţia Băbeni 
La o parte din elevii navetişti le este asigurat transportul domiciliu-şcoală şi retur cu 
autocarul/microbuzul şcolii.  
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Oferta Curriculară în anul școlar 2021-2022 

Organizarea şi desfasurarea activităţilor scolare se face conform planurilor cadru si a 
programelor scolare pentru invatamantul special, aprobate de catre Ministerul Educației. 

În anul scolar 2021-2022 se va aplica noul plan cadru -Ordinul nr.3622/2018 privind 
aprobarea planurilor-cadru pentru invatamantul special prescolar, primar si gimnazial  , precum 
si noile programe , astfel:  

- grupele de grădiniță  

-invătamant primar : clasa pregătitoare,  cls I , cls a-II-a , cls a-III-a  

-invatămant gimnazial: cls a-V-a  , cls a-VI-a , cls a-VII-a  

Pentru celelalte clase (a-VIII-a , a-IX-a , a-X-a) se vor aplica vehicle planuri cadru si programe. 

Nr.crt Tip/grad deficientă 
Curriculumul aplicat 
Planuri cadru/programe 

1 
Deficiente mintale moderate 
sau usoare  Pregatit.-IV 

Plan cadru 4927/2005 
Programe 33385/1992 
Ordin 3622/2018 privind aprobarea planurilor cadru pentru 
invatamantul special  

2 
Deficiente mintale moderate 
sau usoare  V-VIII 

Plan cadru 5239/2008 
Programe 32725/1993 
Ordin 3622/2018 privind aprobarea planurilor cadru pentru 
invatamantul special 

3 

Deficiente mintala grave, 
severe, profunde sau 
asociate  Pregatit.-X 

Plan cadru 4928/2005 
Programe:5234/2008-Terapia educationala complexa si integrata 
-5235/2008 Curriculum deficienţe mintale severe,profunde şi/ sau 
associate clasele I-X 
Ordin 3622/2018  

 
În proiectarea şi realizarea lecţiilor şi a diverselor activităţi educaţionale la nivelul clasei 

personalul didactic utilizează flexibil şi adaptează situaţiile de învăţare, strategiile, metodele, 
mijloacele şi resursele cele mai adecvate pentru realizarea progresului şcolar al fiecărui elev.   
Evaluarea progresului şcolar se face continuu prin evaluarea de la fiecare lecţie/activitate,prin 
evaluarea semestrială a activităţii şcolare,precum si în cadrul Comisiei Interne de Evaluare 
Continua. 

Planurile de învăţământ pentru învăţământul special – valabile pentru structurile şcolare 
prevăzute  de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului Special cuprind la 
toate nivelurile de învăţământ special discipline obligatorii şi opţionale grupate în arii curriculare.  

Planul de învăţământ precizează disciplinele – obiectele de studiu cu numărul de ore cât 
şi activităţile specifice de intervenţie (de reabilitare – recuperare psihopedagogică, 
socioprofesională şi medicală) alte activităţi educaţionale prevăzute pentru fiecare clasă, 
activităţi cu grupe de copii/elevi  sau de muncă individuală însoţite de timpul afectat fiecăruia. 
Programele şcolare sunt elaborate pe niveluri de învăţământ special –preşcolar, primar, 
gimnazial, profesional şi tip de deficienţă. 
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Optionale propuse pentru anul școlar 2021-2022 

 

Clasa Optional  Tip 
 

Pregatitoare A DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
Educatie senzoriala si psihomotorie 

Aprofundare 

Pregatitoare B DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
Educatie senzoriala si psihomotorie 

Aprofundare 

Cls I A DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
 

Aprofundare 

Cls I B DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
 

Aprofundare 

Cls a-II-a A DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
 

Aprofundare 

Cls a-II-a B DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
 

Aprofundare 

Cls a-III-a A DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
Elemente de matematică 

Aprofundare 

Cls a-III-a B DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
Elemente de matematică 

Aprofundare 

Cls a-III-a C  DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
Elemente de matematică 

Apofundare 

Cls a-IV-a A- DMS Formarea abilităților de comunicare 
Cunoaşterea şi igiena corpului uman 
Educație muzicală 

Aprofundare 
 

Cls a-IV-a B- DMS Formarea abilităților de comunicare 
Cunoaşterea şi igiena corpului uman 
Educație muzicală 

Apofundare 

Cls a-IV-a C  DMS 
Drăgăsani 

Formarea abilităților de comunicare 
Cunoaşterea şi igiena corpului uman 
Educație muzicală 

Aprofundare 

Cls. a-IV-a D DMS 
Fârtătesti 

Formarea abilităților de comunicare 
Cunoaşterea şi igiena corpului uman 
Educație muzicală 

Aprofundare 

Cls a-IV-a E- DMS Formarea abilităților de comunicare 
Cunoaşterea şi igiena corpului uman 
Educație muzicală 

Apofundare 

Cls a-V-a A  DMM -  

Cls a-V-a B DMM -  

Cls a-V-a C DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
Elemente de matematică 

Apofundare 

a VI-a A DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
Elemente de matematică 

Apofundare 

a VI-a B DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
Elemente de matematică 

Apofundare 
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a VII-a A DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
Elemente de matematică 

Apofundare 

a VII-a B DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
Elemente de matematică 

Apofundare 

a VII-a C DMS Abilitati de comunicare si limbaj 
Elemente de matematică 

Apofundare 

a VIII-a A DMS Formarea abilităților de comunicare 
Cunoaşterea şi igiena corpului uman 
Educație muzicală 

Aprofundare  

a VIII-a B DMS Formarea abilităților de comunicare 
Cunoaşterea şi igiena corpului uman 
Educație muzicală 

Aprofundare 

a IX-a A DMS Formarea abilităților de comunicare 
Cunoaşterea şi igiena corpului uman 
Educație muzicală 

Aprofundare  

a IX-a B DMS Formarea abilităților de comunicare 
Cunoaşterea şi igiena corpului uman 
Educație muzicală 

Aprofundare 

 

ORGANIGRAMA C.S.E.I. Băbeni  
 
DIRECTORI 

Director 

Director Adjunct 

                                                      

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE este format din 9 membrii: 

Director (cadru didactic) – Președinte C.A. 

3 cadre didactice  

3 Reprezentanti  Consiliul Județean Vâlcea 

2 Reprezentanti ai parintilor 

 

PERSONAL DIDACTIC – 71  (34 Gradul I , 16 Gradul II , 15 Definitivat , 6-Debutanti) 
Educatoare/Profesor invatamant prescolar special 
Invatator/Institutor/Profesor itinerant/de sprijin pentru invatamantul special primar 
Profesori itinerant/de sprijin (pentru elevi cu CES integrati în scolile de masă) 
Profesor psihopedagogie specială pentru o catedră de educatie specială 
Profesor psihopedagog , Profesor de psihodiagnoză 
Profesor educator 
Profesor Kinetoterapie , Profesor educatie fizică și sport 
Profesor religie , Maistru instructor – activităti de preprofesionalizare 
Profesor limba engleză 
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 PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR (2020-2021) - 14 
- Contabil șef – 1 
- Administrator patrimoniu – 1 
- Secretar-1 
- Asistent social-1 
- Informatician-1 
- Pedagog – 2 
- Infirmieră-5 
- Supraveghetor de noapte-2 

 

  PERSONAL NEDIDACTIC (2020-2021)-14 
- Asistent medical -2 

- Șofer – 1 

- Muncitor întrținere – 1 

- Paznic-2 

- Portar-1 

- Îngrijitor-7 

Mijloace informaționale 
 

Majoritatea materialelor utilizate sunt concepute sau adaptate de către personalul şcolii 
nevoilor elevilor, după modele de bună practică din instituţiile omoloage din ţară şi străinătate. 
• fise de evaluare initiale si finale elaborată în şcoală; 
• fişe de evaluare psihopedagogică; 
• materiale de stimulare senzorială; 
• informaţii adaptate nivelului de dezvoltare şi necesităţilor educative ale elevilor; 
• metode de lucru personalizate (orare adaptate pentru structurarea timpului şi 
individualizarea spaţiului); 
 • programe de lucru individualizate; 
• softuri pentru dezvoltarea limbajului şi stimulare cognitivă; 
• curriculum adaptat la decizia şcolii; 
• platforma educatională G-Suite care este utilizată de către toate cadrele didactice în 
învătarea online; 

 
Servicii de sprijin educational pentru elevii cu CES integrati în învățământul de masă 

 
În anul școlar 2020-2021 oferim servicii de sprijin educaţional pentru 74 preșcolari/elevi cu 
cerințe educaționale speciale integrati în învăţământul de masă prin 7 cadre didactice  
itinerante/de sprijin în 9 unități de învățământ:  
-Râmnicu Vâlcea (Liceul Sanitar ”Antim Ivireanu” , Scoala Gimnazială nr.4 , Scoala Gimnazială  
nr.5 , Scoala nr.10 , Scoala nr.13); 
-Drăgășani (Scoala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” si Scoala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”); 
-Băbeni (Liceul ”George Tarnea”): 
-Bujoreni (Școala Gimnazială ”Gura Vaii”)  
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Nivel Nr. copii cu CES integrati in 
unitati de invatamant de 
masa care beneficiaza de 
servicii de sprijin educational 

(din care) Nr. copii încadrati în grad de 
handicap 

Prescolar 6 4 

Primar 50 17 

Gimnazial 18 8 
Total 74 29 

 
Servicii de școlarizare la domiciliu 

 
În anul școlar 2020-2021 beneficiază de școlarizare la domiciliu un număr de 4 elevi 
nedeplasabili cu boli cornice și deficienţe asociate. Toți elevii beneficiază de planuri 
educaţionale personalizate, elaborate pe baza programelor şcolare,  adaptate de către cadrele 
didactice de specialitate din şcoală. 

 
Relația școlii cu părinții și alte instituții  

      
Familia trebuie să cunoască cel mai bine copilul şi, încă de la naştere, să trateze prioritar 
satisfacerea nevoilor de bază ale acestuia. Ne place să considerăm părinţii elevilor noştri ca şi 
coterapeuţi ai acestora. 
Pentru părinti asiguram informarea si consilierea privind modalitatile de recuperare / 

reabilitare ale copiilor în functie de potentialul fiecarui copil;  

Pentru cadrele didactice din învatamantul de masă asigurăm servicii de informare, consiliere si 

documentare privind activitatea de integrare/incluziune  a copiilor cu dizabilitati în școlile de 

masă. 

Pentru studenti care urmeaza specializarle psihologie , psiopedagogie specială , pedagogie, 

kinetoterapie , asistentă socială  , pedagogia înavățământlui primar si elevi de la scolile 

postliceale cu specializarea asistenta medical,   asiguram resursele umane si materiale în 

vederea realizarii practicii pedagogice. 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni derulează parteneriate și proiecte cu diverse 

unități de învățământ , instituții publice și  ONG-uri,  ce implică în activități și voluntari. 

                                     

O școală pentru toți , o șansă pentru fiecare! 

 

                             Director                                                                           Director Adjunct 

            Prof. Nicula Florentina Cristina                             Prof. psihopedagog Raru-Darie Bogdan 


