Doriti un partener pentru un proiect?
Aici puteti gasi ofertele noastre de colaborare.
Versiunea in limba romana
DISPONIBILITĂŢILE ŞCOLII pentru COOPERAREA EUROPEANĂ
1.
Instituţia
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7, „Sfânta Maria” T I M I Ş O A R A
Str. I. Ionescu de la Brad nr. 2
1900 TIMISOARA, România
Tel.
0256/210542
Fax. 0256/214916
e-mail: scoala7tm@yahoo.com
site: http://scoala7timisoara.ro
2.
Prezentarea şcolii: una din cele mai mari instituţii de învăţământ primar şi gimnazial din
judeţul Timiş: şcolarizează peste 900 de elevi (cu vârsta între 6 – 15 ani).
Resurse umane considerabile. colectiv de cadre didactice bine pregătite profesional,
preocupate să-şi perfecţioneze competenţele pedagogice şi de specialitate prin procesul de
formare continuă.
Priorităţi ale şcolii:
- accentuarea specificului de şcoală incluzivă, integratoare şi comprehensivă, capabilă să
răspundă potenţialului, nevoilor şi aspiraţiilor fiecărui elev;
- implicarea instituţiei în proiecte realizate prin parteneriate naţionale şi internaţionale;
dezvoltarea informatizării procesului de învăţământ, consolidarea aptitudinilor de
utilizare a T. I. C. de către elevi şi cadre didactice;
- modernizarea studiului limbilor străine şi realizarea inter-disciplinarităţii;
- continuarea implementării alternativelor pedagogice (Step by Step, Freinet).
3.
Disponibilităţj de cooperare europeană: şcoala persistă în lansarea de oferte şi
solicitări de cooperare tuturor partenerilor educaţionali care sunt interesaţi de:
A) Dezvoltarea informatizării procesului de învăţământ şi optimizarea utilizării resurselor
T. I. C.;
B) Crearea de produse software cu caracter didactic de către învăţători, profesori şi elevi;
C)
Incluziunea şi integrarea educaţională a copiilor cu nevoi speciale (C.E.S.) şi
diversificarea serviciilor de sprijin destinate acestora;
D) Dezvoltarea studiului limbilor moderne (engleza, franceza, germana) şi a capacităţilor
de comunicare interculturală;
E) Împărtăşirea exemplelor de bună practică în implementarea alternativelor pedagogice
Step by Step, Freinet etc.;
F) Diversificarea programelor educaţionale care vizează asigurarea sănătăţii personale şi
protejarea mediului (ecologie);
G) Cultivarea aptitudinilor artistice, fizice şi tehnice ale elevilor prin activităţi cu caracter
formativ / competitiv şi prin dotarea adecvată a şcolii.
Director: prof. Gica Dumitru

