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Elevii  au  vârste  cuprinse  între  6  şi 14/15  ani şi  
provin din familii cu o situaţie  materială  modestă.  

Acest aspect a început însă să se amelioreze.  



Comunicare 
sistematică 

Ziua 
Porţilor 

Deschise 

Menţinerea unui număr relativ mare 
de elevi s-a realizat şi prin 
comunicarea sistematică  

cu părinţii prin  
organizarea  

activităţii   
Ziua Porţilor  

Deschise.  

Ofertă 
educaţională 

de calitate 



Începând cu anul 
şcolar 2012-2013 

numărul de elevi a 
început să crească, 

şcoala fiind dorită şi 
căutată. 





Considerente privind 
situaţia familială: 
* încă din anul şcolar 
2006-2007, s-a 
semnalat un fenomen 
nou: plecarea 
părinţilor în 
străinătate.  
* din anul şcolar 
2008-2009 s-a 
observat o creştere a 
numărului familiilor 
monoparentale şi o 
scădere a numărului 
de elevi orfani; 



Considerente privind nivelul studiilor: 

* a crescut şi numărul de părinţi cu studii superioare. 

 

 

An şcolar 

Situaţia familială a 
elevilor 

Nr. de 
copii/familie 

Nivelul 
studiilor 

părinţilor 

fam. 
monopa
rentale 

orfani 
cu 

părinţi 
plecaţi 

3 – 5 
copii 

peste 5 
copii 

cu studii 
superioare 

 2005-2006 1,58 % 3,16 % - 85 17 14,32 % 

 2008-2009 17,15 % 1,50 % 3,57% 55 11 21,5 % 

 2011-2012 13,72 % 1,14 % 5,65 % 34 6 41,31 % 

2014-2015 13,84% 1,91% 7,92% 65 4 38,63% 



Şomajul, sărăcia sunt fenomene sociale cu care se 
confruntă şi şcoala noastră, poate chiar mai acut decât  alte 

şcoli. 



 
O atenţie 
deosebită  

s-a acordat 
programelor de 

reducere, 
ameliorare a 
cazurilor de 

copii cu 
tulburări de 

comportament 
sau  de 

abandon 
şcolar. 

 
  



Problemele economice ale familiilor se reflectă în nivelul 
precar al dotării materiale (hrană, îmbrăcăminte, rechizite) a 

multor elevi, fiind şi una din cauzele delincvenţei juvenile 
(furt, agresivitate, abandon şcolar etc.). 



Încercând să atenueze impactul defavorabil al economicului şi 
socialului asupra copiilor, unitatea noastră a iniţiat câteva 

programe cu caracter educativ şi caritabil. 



  Acţionând ca un factor de ameliorare a dificultăţilor 
socio-economice cu care se confruntă mulţi dintre elevii 

şcolii, instituţia a iniţiat şi dezvoltat un parteneriat activ cu 
organizaţii şi instituţii de profil (Organizaţia Salvaţi copiii, 
Generaţie tânără etc.), a înfiinţat o organizaţie proprie, 

Împreună pentru copii, formată din părinţi şi cadre 
didactice, care şi-a propus să atragă fonduri necesare 

dezvoltării instituţiei şi să se implice în progame educative 
şi de finanţare. 





 

1. ASIGURĂM O BUNĂ 
COLABORARE CU FAMILIA 
 
 
 

2. PROMOVĂM ȘI SPRIJINIM 
DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR 
DE BUN PĂRINTE 
 
 
 

3. IMPLICĂM PĂRINȚII ÎN 
ÎNVĂȚAREA COPIILOR 
 
 
 

4. STABILIM UN 
PARTENERIAT FUNCȚIONAL 
CU PĂRINȚII 
 
 
 

5. SPRIJINIM PĂRINȚII CA 
PROMOTORI AI EDUCAȚIEI 
DE CALITATE 

Direcţii pentru dezvoltarea 
școlii pe dimensiunea: 

implicarea părinților 



1. ASIGURĂM O BUNĂ COLABORARE CU FAMILIA 

1. 1. Le oferim părinților informații clare privind curriculumul, 
activitățile școlii, serviciile oferite pentru elevi, evenimentele 
care au loc la școală și inițiativele la nivelul instituției atât prin 

site-ul şi revista școlii, cât şi prin catalogul electronic 



1.1.a. Site-ul școlii:  scoala7timisoara.ro 



 1.1.b. Revista școlii:  Steaua polară 



1.1.c. Catalogul electronic – platforma PĂRINTE-PROFESOR 



1. ASIGURĂM O BUNĂ COLABORARE CU FAMILIA 

1. 2. Derulăm activități în  care îi implicăm și pe părinți/bunici  

Pitici  și tătici – concursul de fotbal ”Sport ca la carte ”  

Flori de iunie – serbare, Zilele cartierului 

Povești de viață – solidaritatea între generații 



1.2. a. Pitici  și tătici – 
concursul de fotbal 
”Sport ca la carte ”  

puşi în 
situaţia de a 
juca într-un 
cadru 
organizat, un 
meci de 
fotbal alaturi 
de taţii lor, 
respectand 
toate regulile 
impuse de 
acest sport, 
„ca la carte”. 

Implicarea părinţilor în acest proiect a fost benefică, elevii fiind  



1.2. b. Flori de iunie – serbare, Zilele cartierului 



1.2.c. Povești de viață – solidaritatea între generații 



 2. PROMOVĂM ȘI SPRIJINIM DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE BUN 
PĂRINTE 

2. 1. Le oferim părinților formare, resurse și alte servicii de 
parenting prin proiectele Comenius şi POSDRU.  



2. 1. a. Comenius  -  
Pentru o cetǎţenie 
europeanǎ - Carta 

europeanǎ a consiliului 
elevilor 



2.1.b. Comenius - Tineri 
cetățeni europeni  
împotriva violenței 



2. 1. c. POSDRU   -  Model de consiliere 
centrat pe consilierea și educarea carierei 
elevilor 



 3. IMPLICĂM PĂRINȚII ÎN ÎNVĂȚAREA COPIILOR 

3.1. Îi solicităm pe elevi să 
discute despre conținuturile 
învățării cu părinții lor prin 
proiectul Carte frumoasă, 
cinste cui te citește! 



3.1. a. Proiectul Carte 
frumoasă, cinste cui te 
citește! este un proiect 

destinat implicarii parinţilor 
în activităţile şcolare 



 4. STABILIM UN PARTENERIAT FUNCȚIONAL CU PĂRINȚII 

4.1. Implicăm părinții în planificarea strategică a școlii, 
adică în stabilirea obiectivelor strategice. 

Atât  părinţii,   elevii,   
cât   şi corpul 
profesoral  au  aderat  
la  misiunea  şcolii, 
dovadă   fiind   
rezultatele   obţinute   
în   anii care au trecut 
de la elaborarea 
primului proiect de 
dezvoltare 
instituţională. 



 4. STABILIM UN PARTENERIAT FUNCȚIONAL CU PĂRINȚII 

4.2. La solicitarea părinţilor, a elevilor, dar şi a 
cadrelor didactice, în şcoala noastră se urmăreşte 
dezvoltarea colaborării pe mai multe direcţii. 



4.2.a. Asigurarea de oportunităţi pentru formarea şi 
dezvoltarea abilităţilor de utilizare a tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiei şi folosirea lor în context curricular; din anul 
şcolar 2008-2009 această direcţie s-a combinat cu practicarea 
sportului în regim intensiv, ramura handbal, fiind extrem de 
atractivă atât pentru elevi, cât şi pentru părinţi; 



4.2.b. Asigurarea unei oferte curriculare diverse prin clase cu 
profil sportiv-ramura handbal, care au apărut în şcoala 
noastră din anul 1991-1992, precum şi clase cu predare a 
limbii engleze în regim intensiv-3 ore săptămânal, începând cu 
anul şcolar 2016-2017. 



4.2.c. Desfăşurarea unei activităţi variate prin implementarea 
unui program de învăţare a limbii engleze, cu ajutorul unui 
soft oferit de către firma Waterford din Utah, S.U.A sau în 
regim intensiv, începând cu anul şcolar 2016-2017, 
implementarea unor programe de educaţie ecologică şi de 
protecţie a mediului, programe de educaţie pentru sănătate şi 
stil de viaţă sănătos, consiliere privind cariera, programe de 
educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea 
valorilor umanitare; 



4.2.d. Continuarea 
procesului de 
integrare şcolară a 
elevilor cu cerinţe 
educaţionale 
speciale. 



  

5. SPRIJINIM PĂRINȚII CA PROMOTORI AI EDUCAȚIEI DE 
CALITATE 

 

5.1. Sprijinim părinții să pledeze pentru o educație și 
o îngrijire de calitate, prin derularea programelor / 
proiectelor aprobate. 



5.1.a. Program 
de dezvoltare a 
abilităţilor de 
viaţă la 
preadolescenţi; 



5.1.b. Pași către o viață sănătoasă; 



5.1.c. Dezvoltarea competențelor 
personalului medical specializat 
privind prevenția, diagnosticarea 
și tratamentul chirurgical al 
cardiopatiilor congenitale și 
dobândite la copii prin utilizarea 
tehnologiei de vârf. CARDIOPED 







 

AUTOEVALUARE 

• relaţii de colaborare 
eficiente, cu accent pe 
parteneriat / munca în 
echipă; 

• misiune împărtăşită de toţi 
membrii; 

• rezolvarea amiabilă a 
divergenţelor; 

• dinamism şi iniţiativă; 

• atmosferă propice 
desfăşurării optime a 
activităţilor. 

 

La nivelul instituţiei, coerenţa şi convergenţa acţională a 
resurselor umane proprii se concretizează în: 



 
 

O greșeală făcută ... 
Am întâlnit blocaje în 

comunicare 
 
 

 

AUTOEVALUARE 





Am învățat că ... 

• disponibilitate la dialog; 

• angajament în îndeplinirea obiectivelor propuse; 

• competența profesională; 

• abilități de comunicare și negociere; 

• deschidere spre dialog real; 

• cunoașterea partenerului de dialog; 

• echilibru emoțional; 

• deschidere spre schimbare, creativitate. 

Blocajele de comunicare pot fi înlăturate dacă există: 

Design, Luminiţa Tomuţa 



• ŞANSE EGALE 
• CALITATE 
• ORGANIZARE 
• AMABILITATE 
• LINIŞTE 
• ARMONIE 
 
• NOUTATE 
• RESPONSABILITATE/RESPECT 
 
• 7  „SFÂNTA MARIA“ TIMIȘOARA 

 

Am învățat să oferim ... 



Design, Luminiţa Tomuţa 


