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Raport privind starea şi calitatea învăţământului din Şcoala cu
Clasele I-VIII, Nr. 7”Sfânta Maria”, din Timişoara
an şcolar 2010-2011
Misiunea şcolii noastre este de a fi "comprehensivă şi integratoare, de a răspunde
nevoilor, potenţialului şi aspiraţiilor tuturor copiilor .
Aşa cum este firesc, principala preocupare a întregului corp profesoral este activitatea
instructiv- educativă realizată la clasă având ca ţintă finală o promovabilitate în creştere.
Astfel, din cei 977 de elevi înscrişi la sfârşitul anului şcolar 2010 – 2011 au promovat 972 (existând
5 repetenti). În comparaţie cu sfârşitul anului şcolar anterior, se observă o situaţie mai bună, respectiv o
promovabilitate de 98,3% la 17 iunie 2011, faţă de 95,5% în iunie 2010, 98,48% în 12 iunie 2009, 98,48
la 13 iunie 2008, 97,47 % în 2007, sau 97,87 % în 2006. În privinţa elevilor cu cerinţe educaţionale

speciale, toţi au fost promovati, ca urmare a măsurilor pe care şcoala le-a adoptat, prin
programele iniţiate: Educaţia incluzivǎ-o şansǎ pentru fiecare, Parteneriat pentru educaţie
incluzivă, Ergoces, Comp Li ment", Pentru zâmbetul unui copil, prin acordarea de burse sociale
sau rechizite de la Guvern. Parteneriatul cu Poliţia de Proximitate, cu Complexul de Servicii
Specializate în regim de Urgenţă, cu Organizaţia „ Salvaţi copiii”, Centrul de Prevenire, Evaluare
şi Consiliere Antidrog şi colaborarea cu CJAP au adus la rezultate imediate şi concrete.
În mod deosebit, se cuvine să subliniem rezultatele elevilor care au trecut prin diferite
evaluări interne, judeţene, naţionale.
Ca şi în anii şcolari trecuţi, în semestrul al II- lea a avut loc testarea elevilor claselor a IV-a, în
vederea realizării evaluării acestora la sfârşit de ciclu.
Testele pentru limba română şi matematică au urmat îndeaproape structura şi gradul de
dificultate al testului propus de MECTS. Diversificând exerciţiile propuse la testări am încercat să
evaluăm nu numai cantitatea de informaţii înmagazinate de elevi, cât şi soliditatea priceperilor şi
deprinderilor de muncă intelectuală, spiritul creativ ale elevilor, capacitatea de a utiliza cunoştinţele,
priceperile şi deprinderile în noi situaţii. Am constatat că, spre deosebire de anul şcolar trecut, clasele a
IV-a din acest an şcolar au obţinut 5 note sub 5 la limba română şi 10 note sub 5 la matematică. Numărul
notelor între 5-6,99 este de 23 la limba română şi 22 la matematică, mai multe decât notele din anul
şcolar trecut pentru aceeaşi tranşă de note. Ca în anul şcolar trecut, domină şi la clasele IV-a din acest an
şcolar, notele peste 7, respectiv 70, la limba română, şi 63 la matematică.
Elevii claselor aIV-a din acest an şcolar au obţinut mai puţine note maxime în comparaţie cu cei
din anul şcolar trecut, dar mediile majorităţii claselor sunt foarte ridicate.
Pentru clasele a VIII-a, a fost anul examenului - evaluarea naţională. Iată rezultatele acestei

generaţii la evaluarea naţională în comparaţie cu generaţia din anul şcolar trecut:
CLASAVIII Limba Română

Matematică
1

Evaluare
sub 5
5-6,99 7-8,99 9-9,99 10 sub 5 5-6,99 7-8,99 9-9,99 10
naţională
An şcolar
20
34
52
14
63
34
15
8
2009-2010
An şcolar
10
41
60
28
53
52
25
9
2010-2011
Studiind rezultatele, constatăm următoarele:
-la limba română se observă la evaluarea naţională o uşoară creştere a notelor de mijloc, scăzând
numărul acelora sub 5 şi între 5-6,99, dar nimeni nu a mai reuşit să obţină nota 10;
-la matematică se observă o creştere la evaluare a notelor sub 5 şi între 5-6,99,
-se observă că la limba română la evaluarea naţională, în acest, an rata promovabilităţii a fost de
92,8%, iar la matematică de 61,8% .
Ca şi în anul şcolar 2009-2010, în anul şcolar 2010-2011 admiterea s-a realizat luându-se în
calcul mediile generale ale claselor V-VIII şi media notelor nerotunjite obţinute la evaluare în
clasa a VIII-a. În urma repartizării computerizate, elevii claselor a VIII-a au fost astfel
repartizaţi:

Colegiul – Liceul- Grupul şcolar

Secţii

2008/
2009

2009/
2010

2009/
2010

Colegiul Naţional C.D.Loga

mate.info.
şt.naturii
şt.sociale
filologie
filologie
şt. sociale

6
2
8
1

2
1
1
-

3
1
1
1

mate.info

-

2

-

St.naturii
mate – info

-

3

1
3

Mate-info-fr.
Filologie-spaniolă
Filologie-italiana
Şt.sociale
mate - info
filologie
mate – info
arta actorului
coregrafie

1
2
4
-

1
1
5
5

1
4
2
1
1
8
-

arta cantului

-

-

1

sportiv
mate – info
teologie
Filologie
Pedagogic-Instr.anim.
mate – info
teologic

7
4
2
1
-

1
5
1
1
3

6
7
1
1
-

Colegiul Naţional Bănăţean

Lic. Teoretic "J.L. Calderon"

Lic. Teoretic W. Shakespeare
Lic. "Grigore Moisil"
Lic. “Ion Vidu”
L.P.S. „Banatul”
Lic. Pedagogic „Carmen Silva

Lic. Teologic Baptist

2

Liceul „Ana Aslan”

Gr. Şc. Ind. Electrotimiş

Gr. Şc. Ind. "E. Ungureanu"

şt.naturii

1

2

8

mate-info

1

5

3

Producţie media
Tehnic-tehnici poligrafice

2

1

1

Mecanică

-

1

-

2

-

1

Tehnic-electronică
automatizări
tehnic -electrotehnic
Servicii-turismalim.publică
Servicii-economic
Tehnic-electrotehnic

şi

Electronică şi automatizări
Gr.ŞC:Energetic-Col.Teh.Regele Ferdinand I
Serv.economic
Serv.comert
Tehnic-mecanic
Tehnic-electronică şi
automatizări

Col. Tehnic "H. Coandă"

Gr. Şc. Ind. C.F.R.

1

4

-

2

3

6
7

3
2

3
1

-

1

1

3
1

3
4

1
1
4
2

5

1

-

-

-

5

-

2

Servicii-comerţ-ec.

Servicii-ec.

Gr. Şc. de Poştă şi Telecomunicaţii"

6

Serv.turism si alim.publica Tehnic-electronică
şi
13
automatizări
Servicii-comerţ
1

5

5

2

2

Tehnic-electrotehnica

1

-

1

Servicii-economic
Electronică şi automatizări

3
-

3
3

6
3

Estetica şi igiena corpului
omenesc

1

1

Ind.textilă şi de pielărie

-

3

1

Tehnic-electro-mecanică
resurse nat şi prot.mediuluiind.alim.
Tehnic-construcţii,instalaţii
4
şi lucrări publice

6

1

2

6

6

2

Col. Tehnic Timişoara
Col.Tenic I.C.Brătianu

Gr. Şc. de Ind. Alimentară
Col. Tehnic "Ion Mincu"

3

arhitectura,arte ambientale,design

8

4

4

-

2

1

2

4
2

2
-

-

1

-

Servicii-turism şi alimentaţie
5
publică

2

4

Serv.economic

-

-

3

resurse nat şi prot.mediului

-

2

-

Serv.turism şi alim.publică
resurse nat şi prot.mediuluiagricol
Tehnic-mecanic
arte
filologie
Teologie

-

-

1

3

7

-

4
-

2
2
3

2
3
-

Matematică-informatic

-

1

teologie
Militar
şt.sociale
filologie

-

1

prefabricarea lemnului

Gr. Şc. Tudor Tănăsescu
Gr.Sc.Azur

Col. Ec. "F.S. Nitti"

Gr. Şc. Silvic-Col.Silvic
Casa Verde
Gr. Şc. Agricol "I. Drăcea"
Liceul de Arte Plastice
Liceul „Nicolaus Lenau”
Liceul Logos

Liceul teologic penticostal
Colegiul Militar Alba-Iulia
Lic. Teoretic "Vlad Ţepeş"

Gr.Colegiul Tehnic de Vest
Gr. Şc. Ind. Transporturi
Auto
Liceul Waldorf
Colegiul Militar Alba-Iulia
Liceul Mircea Eliade Sighişoara

Electronică şi automatizări
Electronică-şi mecanizatori
Tehnic-mecanic
Resurse
şi
protecţia
mediului

1

-

1
-1
1

Tehnic- construcţii,instalaţii
1
şi lucrări publice

-

-

Tehnic-electrotehnic

1

-

2

Filologie
Militar
sportiv

1
-

1
-

1

3

1

-

Nu au participat la repartizare-

-

Din totalul elevilor repartizaţi, pe categorii de licee şi grupuri şcolare, elevii noştri s-au grupat
astfel:
Licee teoretice -matematică-informatică -27
-ştiinţele naturii -9
-ştiinţele sociale- 7
- filologie – 9
Secţii vocaţionale – 16 elevi dintre care
-7 la licee sportive
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Licee de profil - comerţ -turism şi alimentaţie publică – 27, restul fiind la diferite licee şi
grupuri şcolare.
Semestrul al II- lea este, prin tradiţie, semestrul concursurilor şcolare, pe materii de studiu, pe
activităţi educative, artistice, sportive.
Ca în fiecare an şcolar, ne-am prezentat la multe concursuri (locale, judeteţene, interjudeţene,
naţionale şi internaţionale), obţinând un număr apreciabil de premii şi diplome: 41 de premii I, 51 de
premii II, 41 de premii III, 65 de menţiuni, 4 premii speciale, adică un total de 202 de premii, respectiv
20,67 %, raportat la numărul elevilor la sfârşitul anului şcolar, mai mult faţă de ceilalţi ani şcolari (188 de
premii, respectiv 18,86 %, în anul şcolar 2009-2010, faţă de 147 de premii (din care 38 de premii I, 23 de
premii II, 35 de premii III şi 53 de menţiuni), reprezentând 14,75 %, raportat la populaţia şcoalară din
2008-2009, faţă de 14,11 % în anul şcolar 2006-2007, 12,31 în anul şcolar 2005-2006, 8,69% în

anul şcolar 2004-2005, 7,54% în anul şcolar 2003-2004, 6,82 % în anul şcolar 2002-2003).
Au avut loc şi două concursuri de creaţie plastică, organizate de şcoala noastră cu
participare naţională: Concursul Naţional de creaţie plastică „Clipe de toamnă” şi
„Sărbătoarea de Paşti, bucuria credinţei, bucuria învierii”. La aceste concursuri, elevii din
şcoala noastră au obţinut următoarele premii:
Rezultatele Concursului Naţional de creaţie plastică „Sărbătoarea de Paşti, bucuria
credinţei, bucuria învierii”
Clasa
TOTAL

Premiul
I
32

al II-lea
18

al III - lea
11

Rezultatele Concursului Naţional de creaţie plastică „Clipe de toamnă”
Clasa
TOTAL

Premiul
I
17

al II-lea
11

al III - lea
0

Trebuie să subliniem faptul că un rol important în obţinerea acestor rezultate se datorează şi climatului
de exigenţă şi disciplină din şcoală. Ca şi în anii şcolari trecuţi, diriginţii, învăţătorii, Comisia diriginţilor

şi a învăţătorilor şi Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar s-au preocupat
pentru sporirea disciplinei în timpul orelor, în pauze, în activităţi extracurriculare şi formarea unei
conduite civilizate la elevii noştri. S-a urmărit o mai bună monitorizare a comportamentului elevilor
şi a cazurilor de indisciplină, sancţionate conform prevederilor regulamentelor şcolare.
Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar şi-a propus realizarea următoarelor
obiective specifice :
 monitorizarea abaterilor de conduită ale elevilor şi a măsurilor aplicate pentru remedierea acestora;
 monitorizarea elevilor cu un comportament inadecvat;
 monitorizarea elevilor cu note scăzute la purtare;
 organizarea de şedinţe lunare pe nivele de clasă urmărind să amelioreze conduita elevilor cu un
comportament inadecvat prin activităţi de informare şi de prevenire a comportamentelor indezirabile
 Activitate în cadrul campaniei ”Zilele antiviolenţei în şcoli”
- Panou anti-violenţă-amenajare şi prezentare, postarea afişului realizat de ISJ şi a scrisorilor din
partea Consiliului Judeţean al Elevilor
- Ore speciale de dirigenţie-consiliere
 Clasele.III-IV -Ghidul prieteniei-realizarea unui cod de conduită prietenoasă
5

 Clasele.VII-VIII-tema “Conflictele şi comunicarea”
 Clasele.V-VI-tema “Cum interpretăm şi cum reacţionăm la situaţii diferite?”
- Lectorat cu părinţii-“Violenţa la copii”
 Campania Stop violenţei-Şcoala un spaţiu al siguranţei
 Prezentarea proiectului „Paşi către un viitor fără violenţă”, la care au participat
câte 2 elevi din fiecare clasă (proiectul a câştigat locul I la nivel judeţean în cadrul concursului
“O şcoală sigură, fără violenţă” organizat de “Salvaţi copiii”, filiala Timiş)
 Implementarea proiectului „Tineri împotriva violenţei” – strategii de prevenire
a violenţei în şcoală – bilunar, cu elevii claselor a VI-a B a VII-a A şi B, a VIII-a B. Proiectul
îşi propune prevenirea şi reducerea actelor de violenţă între elevi prin oferirea de alternative de
interacţiune non-violentă în vederea deprinderii de către copii a unor abilităţi de gestionare a
emoţiilor şi adoptarea unui comportament echilibrat în relaţiile cu ceilalţi. Proiectul se desfăşoară
în Bucureşti, Timiş, Mureş, Iaşi, Neamţ, Dolj, Argeş şi Suceava.
În urma unei mai drastice supravegheri şi monitorizări, notele scăzute de la purtare sunt
procentual într-o uşoară scădere faţă de semestrul I al anilor şcolari trecuţi. Numărul elevilor cu
nota scăzută la purtare pe semestrul I al anului şcolar 2010-2011 este 66 în loc de 71, în primul
semestru al anului şcolar 2009-2010, sau 93, în primul semestru al anului şcolar 2008-2009,
reprezentând 7,11 % din populaţia şcolară , faţă de 7,05%, în primul semestru al anului şcolar
2009-2010, 9,39 %, în primul semestru al anului şcolar 2008-2009, (anul şcolar 2005-2006 –
100 de note scăzute – 8,8 % , semestrul I an şcolar 2006-2007 – 93 note scăzute la purtare 8,6%, anul şcolar 2007-2008 - 90 de note scăzute la purtare, reprezentând 9,09 %). În semestrul
al doilea au fost 57 de elevi, care au avut notele scăzute la purtare.
Ca şi în anii şcolari trecuţi, direcţiunea şcolii a gândit continuarea şi iniţierea unor proiecte
şi programe de interes, organizate, unele doar în şcoală, iar altele cu colaborarea unor instituţii,
asociaţii şi ONG-uri. Prezentăm în continuare aceste programe de la începutul anului şcolar
grupate pe câteva direcţii majore:
1. Proiecte şi programe pentru realizarea progresului şcolar:
- LSDGC –lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice;
- TUTOR 7 – formarea iniţială a profesorilor debutanţi;
- Săptămâna francofoniei;
- Biblioteca – un prieten de nădejde.
S-a continuat şi în acest semestru utilizarea metodelor gândirii critice, la diverse materii
şi ore, iar în cadrul comisiei de instruire metodică alte cadre didactice nou-venite au fost iniţiate.
2. Proiecte şi programe în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei:
- TIC 7 – utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei;
- INTEL TEACH - Instruirea în societatea cunoaşterii;
- Programul de lecţii AEL.
Trebuie să menţionăm faptul că în acest an, şcoala continuă pilotarea programului de
învăţare a limbii engleze de către copiii ciclului primar, programul Waterford.
3. Proiecte şi programe pentru incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale:
- 7 INCLUSIV – şanse pentru 7 – 7 pentru toţi, Info CES, CES în cerc, CES in TEAM,
EDsexPRIMĂ, ErgoCES, COMP-LI-MENT;
- Folosirea animalelor de companie în educaţie (Zooterapia).
4. Proiecte şi programe pentru integrarea şcolară a preşcolarilor:
- Porţi deschise – pregătirea preşcolarilor şi a familiilor acestora pentru şcolarizare;
6

Activitatea Porţi deschise a fost realizată cu succes de doamnele învăţătoare ale claselor
a IV-a, participând un număr mare de părinţi şi copii ce vor veni în clasa I. Ca urmare a acestei
activităţi, dar şi altora pentru clasa I s-au înscris destui copii pentru a se realiza planul de
şcolarizare.
5. Proiecte şi programe vizând educaţia pentru sănătate - pentru combaterea consumului
de droguri, a fumatului, pentru educaţie sexuală etc.:
- PAŞI CĂTRE O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ
- BARBACANA
6. Proiecte şi programe în domeniul educaţiei civice:
-„Tineri împotriva violenţei” – strategii de prevenire a violenţei în şcoală - bilunar cu
elevii claselor a VI-a B a VII-a A şi B, a VIII-a B
- CITIZEN – on line; CITIZEN
- Pentru zâmbetul unui copil – program pentru elevii cu situaţie materială precară din
şcoală;
- Să nu-ţi uiţi aproapele – program pentru stabilirea unei legături cu copiii şi adulţii aflaţi
în instituţii de ajutor social;
- Consiliul Elevilor;
- Medierea conflictelor – pregătirea mediatorilor(program cu 1 modul – săptămânal)
- Reviste şcolare;
7. Proiecte şi programe destinate promovării sportului:
- SEPS – selecţia elevilor apţi de performanţă sportivă;
- Memorialul DOINA COJOCARU
- ROCICLETA
8. Proiecte şi programe destinate dezvoltării creativităţii copiilor;
- CLIPE DE TOAMNĂ
- SĂRBĂTOAREA DE PAŞTI-BUCURIA COPIILOR, BUCURIA CREDINŢEI
9. Proiecte şi programe destinate bunei orientări şcolare şi profesionale;
- Ştiu cine sunt, ştiu ce vreau să fiu – program pentru orientarea şcolară şi profesională a
elevilor din clasele a III-a şi a IV-a;
- De la şcoală la viaţa profesională spre carieră - program pentru orientarea şcolară şi
profesională a elevilor din clasele a VIII-a;
În semestrul al II-lea s-a organizat şi s-a pregătit grupul care va desfăşura un nou proiect
vizând orientarea şcolarăşi profesională-Model de consiliere centrat pe consiliere şi educarea
carierei elevilor, proiect realizat în colaborare cu CJARE.
10. Proiecte şi programe destinate promovării concursurilor şcolare cât şi obţinerii de
rezultate foarte bune la tezele cu subiect unic;
- Teze cu subiect unic;
- Întrebări glumeţe pentru minţi isteţe;
- Cangurul lingvist, Cangurul – matematică, Smart (limba română, cultură generală,
matematică, limbi moderne)
11. Proiecte şi programe destinate atragerii de finanţări.
- PAŞI CĂTRE O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ
12. Proiecte vizând dezvoltarea relaţiilor comunitare
- Pentru zâmbetul unui copil – program pentru elevii cu situaţie materială precară din
şcoală;
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Să nu-ţi uiţi aproapele – program pentru stabilirea unei legături cu copii şi adulţi aflaţi
în instituţii de ajutor social;
În semestrul al II-lea s-a organizat şi s-a pregătit grupul care va desfăşura un nou proiect
vizând dezvoltarea relaţiilor comunitare Promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen la
nivel naţional şi în cadrul societăţii civile şi administratiei publice locale şi centrale, în
colaborare cu sindicatul din învăţământ.
13. Proiecte şi programe în domeniul protecţiei mediului:
- Pentru un cartier mai curat-ecologizarea parcului de pe strada Perlei;
- Şcoli pentru un viitor verde
- Colectarea selectivă a deşeurilor;
- Campania naţională de curăţenie “LET S DO IT, ROMANIA!”.
14. Proiecte vizând formarea profesională a cadrelor didactice :
În semestrul al II-lea s-a organizat şi s-a pregătit grupul care va desfăşura următoatoarele
proiecte:
*Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ
preuniversitar din Romînia prin implementarea standardelor de referinţă.
*Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban.
*Un învăţământ performant bazat pe decizii fundamentale.Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării.Formarea administratorilor testărilor internaţionale TIMSS şi PIRLS 2011.-proiect derulat la clasele IV A, IV C, VIII B, VIII H.
-

Activităţile instructiv- educative, metodice şi de perfecţionare a cadrelor didactice, activităţile
extracurriculare au fost diverse şi multiple, urmărind realizarea proiectelor manageriale ale conducerii
şcolii, catedrelor şi comisiilor, cât şi a proiectelor şi programelor în care şcoala s-a implicat.

Director,
Prof. Gica Dumitru
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