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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Capitolul I : MISIUNE, VIZIUNE, VALORI
 Scurt istoric
În lucrarea sa, Timişoara. Monografie istorică, apărută în 1948, Nicolae Ilieşiu menţionează anul
1929 ca an de înfiinţare a Şcolii Primare Nr. 12, din Timişoara Vii.
Acest cartier avea deci o şcoală mică, formată doar din clădirile cu parter. Clădirea principală avea 4
săli de clasă şi o cancelarie foarte mică. Alături, era clădirea în care locuia directorul şcolii, învăţătorul Iancu
Dumitrescu. Din 1950, dintr-o încăpere a familiei Dumitrescu s-a făcut sala de clasă în care, o perioadă, s-au
ţinut cursurile secţiei germane şi ale celei maghiare. O secţie ţinea cursurile dimineaţa, cealaltă, după-masa.
În curte mai exista o clădire în care locuiau doi îngrijitori, numiţi de copii ,,badea George” şi ,,nana Rafila”.
Cei doi aveau grijă să păstreze curăţenia în şcoală, în curte şi în jurul şcolii. Un alt îngrijitor ,,,badea Benea”,
avea sarcina de a suna din clopoţel pentru a anunţa sfârşitul orelor de curs, lucru pe care îl făcea cu multă
conştiinciozitate.
Din anul 1938, a venit la conducerea şcolii învăţătorul Iancu Dumitrescu, o adevărată personalitate.
În 1951, Şcoala Primară Nr. 12 a devenit Şcoala Elementară Nr. 7. Existau, în continuare, secţiile
germană şi maghiară, cu clase simultane până la clasa a IV-a, conduse de învăţătoarele directoare Proksch
Dorothea (secţia germană) şi Kapkza Iulia (secţia maghiară). Ultimul an de funcţionare a secţiei maghiare a
fost anul şcolar 1960-1961, ca urmare a deplasării elevilor spre alte şcoli din oraş, iar a secţiei germane, anul
1972. Secţia română cuprindea clasele I –VIII.
În anul 1959 şcoala avea patru clase primare şi trei gimnaziale. Ulterior, în 1964-1965, s-a înfiinţat
clasa a VIII-a, cu 25 de elevi. În cartier nu s-au schimbat prea multe. Casele erau puţine şi, de aceea,
numărul de copii care frecventau şcoala era destul de mic. Calea Lipovei era pavată cu piatră cubică, iar
legătura cu oraşul se făcea cu troleibuzul care întorcea la capăt, unde era şcoala.
La 1 septembrie 1971 şcoala cuprindea patru clădiri: clădirea mare, cu patru săli de clasă şi o
cancelarie (actuala clădire B), o clădire mai mică (fosta locuinţă a directorului) cu două săli de clasă şi o
încăpere, care era în acelaşi timp direcţiune şi secretariat (actuala clădire C), o altă clădire (fostul grajd) în
care erau două săli de clasă (actuala sală de sport) şi un atelier cu două încăperi (actuala bisericuţă). Şcolii
Generale Nr.7 îi era arondată cea mai mare circumscripţie şcolară din oraş. Ea cuprindea cartierul ,,Între
Vii”, care se întindea de la calea ferată, la est, până la Calea Aradului, la vest. Pentru ciclul gimnazial era
cuprinsă şi Dumbrăviţa.
Ca urmare a începerii construcţiilor de blocuri, numărul elevilor a crescut în fiecare an şi şcoala a
devenit neîncăpătoare. La sfârşitul anului 1973, s-a obţinut, din fondurile necheltuite pe acel an la nivel de
judeţ, suma de 2,5 milioane lei pentru construirea unei şcoli cu opt săli de clasă în cartierul Vii – Fabric.
Proiectul a fost realizat de IPROTIM. La insistenţele directorului din vremea aceea, amplasarea în teren a
noii şcoli s-a făcut în aşa fel încât locul de joacă şi curtea să fie cât mai spaţioase. Construcţia a început în
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ziua de 4 ianuarie 1974, întâmpinând însă mai multe probleme, a fost amânată inaugurarea noii şcoli până în
data de 4 noiembrie, în loc de 1 septembrie 1974. Ziua de 4 noiembrie, Ziua Internaţională a UNESCO, a
fost special aleasă fiindcă lega şcoala de o instituţie culturală internaţională.
Racordarea şcolii la sistemul de canalizare şi încălzire, introducerea apei potabile în clădire s-au
realizat o dată cu începerea construcţiei de blocuri de lângă şcoală. Mulţimea de blocuri construite în această
perioadă a determinat şi creşterea în continuare a numărului de elevi, şcoala devenind din nou neîncăpătoare.
Astfel că, în 1976, s-a pus problema extinderii şcolii printr-o nouă clădire, cea cu trei etaje (astăzi clădirea
N). Începerea construcţiei a fost amânată din lipsă de fonduri, deşi proiectul a fost realizat în 1976. Lucrările
s-au demarat în a doua jumătate a anului 1978, iar construcţia a ajuns la final abia în anul 1982. Se începe
transformarea vechii şcoli de cartier într-una nouă, modernă, capabilă să asigure loc de învăţătură mulţimii
de elevi din noul cartier de blocuri clădit doar în câţiva ani.
Începând cu anul 1978, numărul copiilor a crescut brusc de la 800 la 1200, iar în anul şcolar 19821983 a ajuns la 1600. Ulterior, în anul şcolar 1983-1984, avea 2400-2500 de elevi. Şcoala nu era pregătită
pentru atâţia copii, nici ca spaţiu, nici material şi nici ca număr de cadre didactice. De aceea, a fost o
perioadă deosebit de dificilă, lucrându-se în trei schimburi. În şcoală s-au amenajat două laboratoare: cel de
biologie, în clădirea A, la parter, în sala actualului amfiteatru, şi cel de fizică - chimie, la etajul clădirii,
acolo unde astăzi se află cabinetul de informatică.
Schimbările sociale şi politice din societatea românească aduse de revoluţia din 1989 au determinat
şi în lumea şcolii o serie de înnoiri inevitabile.
 Analiza S.W.O.T
 S - puncte tari
Resurse umane:
- colectiv închegat, cu o bună pregătire profesională şi cu iniţiativă;
- cadre didactice calificate;
- existenţa unui logoped şi a unui psiholog;
- participarea cadrelor didactice şi a copiilor la programe vizând domenii diverse: protecţia mediului,
tehnologia informaţiei şi a comunicaţiei, educaţia pentru sănătate, integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale, educaţie civică sau implicare internaţională, progresul şcolar, dezvoltarea creativităţii copiilor şi a
formării conduitei, orientare şcolară şi profesională, dezvoltarea
relaţiilor comunitare, promovarea concursurilor şcolare şi obţinerea de rezultate foarte bune în evaluările
naţionale, promovarea sportului.
- toate cadrele didactice cu cunoştinţe de utilizare TIC;
- personal didactic auxiliar cu multă experienţă, cunoştinţe TIC şi implicat în viaţa şcolii;
- personal nedidactic cu experienţă profesională;
- mulţi elevi integraţi în programele în derulare;
- capacitatea de a asigura recuperare cognitivă şi redresare socio-afectivă a copiilor aflaţi în dificultate;
- elevi fără probleme majore de disciplină;
- creşterea implicării părinţilor din şcoală;
- cooperarea bună cu partenerii;

Resurse financiare:
 de la bugetul local:
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- bani alocaţi de către primărie şi repartizaţi, la început, de centrul bugetar, şi apoi prin contabilitatea
proprie, pentru reparaţii;
 finanţarea unor dotări şi activităţi de către asociaţia Împreună pentru copii;
 sponsorizări ale comitetelor de părinţi pe clase;
 din autofinanţare
 finanţarea unor activităţi de către Consiliul Judeţean Timiş.
 Sprijin de la Asociaţia ,,Împreună pentru Copii,,
Resurse materiale:
-spaţii şcolare şi auxiliare suficiente, dotate progresiv.
Resurse informaţionale:
- proiect instituţional de dezvoltare;
- programe şcolare standard;
- programe şcolare adaptate;
- curriculum la decizia şcolii;
- materiale privind reforma;
- avizier pentru cadrele didactice, părinţi şi elevi unde apar noutăţile din viaţa şcolii;
- propria staţie de radioficare;
- documente legislative ;
- programe manageriale anuale;
 bibliotecă ;
 cărţi pentru diferite discipline;
 portrete de scriitori şi personaje istorice;
 atlas botanic, zoologic;
 revista: Terra Magazin
 documente privind problematica şcolii incluzive (la cabinetul de integrare);
 prospecte, planşe, program informatizat privind orientarea vocaţională ;
 materiale educaţionale AEL;
 alte produse software pentru elevi;
 materiale primite în cadrul stagiilor de perfecţionare;
 CD-uri cu conţinut informativ şi formativ realizat de cadrele didactice;
 pagini WEB (ale şcolii, ale diferitelor proiecte derulate în instituţie).
o W - puncte slabe
Resurse umane:
 inexistenţa unui post de informatician;
 inexistenţa unui psiholog terapeut;
 inexistenţa unui asistent social;
 obligaţia oficială ca norma didactică a logopedului să includă şi activităţile logopedice desfăşurate în
toate grădiniţele din cartier;
 lipsa unui număr suficient de paznici;
 elevi cu o pregătire medie şi slabă;
 elevi cu tulburări severe, eliminaţi de alte şcoli.
Resurse financiare:
- posibilităţi reduse ale şcolii de a realiza venituri.
Resurse materiale:
 mijloace de învăţământ suficiente, dar unele uzate fizic şi depăşite tehnic;
 bază materială modernizată în proporţie de 80%
 lipsa unor spaţii destinate educaţiei integrate (sală ergo, ludotecă etc.)
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insuficient spaţiu pentru funcţionarea într-un schimb.
 O - oportunităţi, şanse






















Resurse umane:
posibilitatea participării cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare;
oportunitatea de a participa la seminarii, simpozioane, congrese cu specialişti români şi străini;
posibilitatea de a comunica prin INTERNET non stop;
şanse crescute de consiliere şi orientare şcolară şi vocaţională judicioasă pentru elevii absolvenţi;
afluxul elevilor cu un nivel de pregătire mai bun;
sprijinul crescând al organizaţiei de părinţi.
Resurse financiare:
apariţia de noi sponsori;
susţinerea acordată şcolii de Asociaţia Împreună Pentru Copii.
Resurse materiale:
îmbunătăţirea infrastructurii;
existenţa unui laborator de informatică, săli de clasă dotate în totalitate cu calculator, videoproiector,
racordare integrală la Internet;
achiziţionarea de mobilier nou pentru spaţiile de învăţământ, cu fonduri de la Ministerul Educaţiei.
Resurse informaţionale:
achiziţionarea de material didactic şi auxiliar cât mai recent, în folosul elevilor;
reorganizarea unor cabinete;
iniţierea unor programe în sprijinul învăţării;
posibilitatea audierii unor cursuri pentru însuşirea metodelor activ-participative de predare-învăţare;
posibilitatea aducerii în instituţie a unor formatori de la Centrul regional şi de la Universitatea de
Vest, Casa Corpului Didactic etc.;
şansa colaborării cu cluburi sportive pentru facilitarea performanţei elevilor în sport;
conlucrarea cu Centrul de Educaţie Specială Speranţa, Centrul Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică, asociaţia Generaţie Tânără etc.;
colaborarea cu Consiliul Britanic;
dorinţa de a integra şcoala noastră în noi proiecte şi programe naţionale şi internaţionale.
o T - ameninţări
Resurse umane:











tratarea învăţământului ca un sector marginalizat, nu ca prioritate naţională;
pandemia determinată de COVID 19
dezinteresul unor parteneri locali;
lipsa autonomiei, care împiedică selectarea riguroasă a personalului din instituţie;
excesiva solicitare a psihologului şcolii de către Centrul Judeţean, în activităţi colaterale;
insuficienta implicare a părinţilor în rezolvarea problemelor elevilor;
lipsa de promptitudine în acţiunile unor parteneri solicitaţi de şcoală (Direcţia Generală pentru
Protecţia Drepturilor Copilului, Centrul de Resurse etc.);
sprijin insuficient din partea comunităţii locale;
lipsa motivaţiilor de ordin financiar;
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schimbări dese şi, adesea contradictorii, în legislaţie;
diminuarea interesului factorilor de decizie şi preocuparea exagerată a acestora pentru birocratizare şi
centralizare;
 diminuarea personalului administrativ.
Resurse financiare:
 repartizarea de la buget a unor sume insuficiente pentru reparaţiile capitale şi chiar pentru reparaţiile
cele mai urgente;
 resurse financiare insuficiente pentru achiziţionarea de noi aparate pentru modernizarea bazei
materiale.
Resurse materiale:
 deteriorarea parţială a bazei materiale.
Resurse informaţionale:
 dificultatea de a achiziţiona noutăţile în domeniu: aparatură, softuri.

 Analiza P.E.S.T (E.L)
Politica unităţii de învăţământ - ca principal furnizor de educaţie şi cultură în comunitatea locală
Orice instituție de învătământ are misiunea de a asigura, prin instrucție și educație, servicii de
calitate, la standarde europene, cu personal orientat spre o continuă formare și perfecționare într-o
societate a cunoașterii.
În următorii ani, ne propunem promovarea unei educaţii aprofundate şi complete, pe baza
principiului continuității. Şcoala îşi propune să dezvolte un mediu favorabil învăţării, să creeze pentru
fiecare copil un cadru adecvat de stimulare a învățării, promovând un învăţământ orientat pe valori,
creativitate și competenţe pentru a le oferi elevilor un start solid în educaţie, prin modelarea personalităţii
lor. Fiecare elev va beneficia, în viziunea instituției noastre, de şansa dezvoltării unei personalităţi
armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun
cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi
schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii.

5

Întreaga activitate a şcolii este concepută în conformitate cu reforma demarată în învăţământ după
revoluţie, ale cărei baze au fost puse prin:
-Legea nr.84 din 1995, modificată prin Ordonanţa de urgenţă 36/1997 şi prin Legea nr. 151/ 1999, apoi
republicată în 3 august 1999 (modificată şi completată).
-Legea 1/2011; ROFUIP aprobat prin OM 5447/31.08.2020.
-Statutul personalului didactic nr.128/12 iulie 1997,
-o serie de ordine, note, comunicate care reglementează problemele de curriculum, organizare etc;
-o serie de lucrări de management, psihopedagogice etc.
Politica instituţională este centrată pe deschidere şi dezvoltare pe mai multe planuri.
Economic: şcoala dispune de resurse financiare bugetare (venituri alocate de Ministerul Educaţiei
şi de comunitatea locală, prin intermediul Primăriei Timişoara) şi extrabugetare (fonduri provenite din
închirieri de spaţii, contribuţii ale părinţilor, sponsorizări, programe de finanţare etc.). Din păcate, aceste
resurse sunt insuficiente, dovadă fiind diferenţa foarte mare dintre proiectul bugetului şi volumul real al
sumelor obţinute.
Factorul pozitiv: atragerea de resurse extrabugetare prin proiecte de finanţare, parteneriate, închirieri de
spaţii.
Factorul negativ : scăderea drastică a fondurilor obţinute de la bugetul naţional.
Social: este evident că economicul influenţează viaţa socială. Şomajul, sărăcia sunt fenomene
sociale cu care se confruntă şi şcoala noastră, poate chiar mai acut decât alte şcoli, conform datelor
menţionate mai sus.
O atenţie deosebită s-a acordat programelor de reducere, ameliorare a cazurilor de copii cu
tulburări de comportament sau de abandon şcolar. Astfel, trebuie subliniat faptul că şi instituţia a dat
şomeri, reducându-se în fiecare an numărul posturilor pentru personalul didactic şi nedidactic, deşi,
conform prevederilor legale, unitatea ar trebui să dispună de mai mulţi angajaţi.
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.
Alt aspect social pozitiv îl constituie, la nivelul instituţiei, coerenţa şi convergenţa acţională a
resurselor umane proprii. Acestea se concretizează în:
-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.
Tehnologic: oamenii şcolii noastre sunt pe deplin conştienţi că tehnologia informaţiei şi
comunicaţiei este prezentă pretutindeni în lume, fiind o condiţie a progresului în noua eră a tehnologizării.
De buna pregătire a oamenilor, de lavârste fragede, în domeniul T.I.C., depind atât reuşita individuală în
viaţă, cât şi succesul economic şi social al naţiunilor.
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Utilizarea T.I.C. este realizată în unitatea noastră şcolară în mai multe direcţii:
-pentru administrarea şcolii, rezultatul fiind asigurarea eficienţei în conducerea şi organizarea instituţiei;
-pentru profesori, pentru susţinerea lecţiilor on-line, precum şi în scopul creării materialelor-suport şi al
diversificării metodologiei didactice;
-pentru informarea continuă a profesorilor;
-pentru asigurarea unui sistem integrat de învăţare;ca suport în învăţarea diverselor discipline;
-pentru dezvoltarea competenţelor T.I.C.;
-pentru dezvoltarea parteneriatelor educaţionale cu caracter local, zonal, naţional şi internaţional.
În instituţia noastră se realizează:
-accentuarea preocupărilor pentru informatizare şi dezvoltarea tehnologiilor;
-accesul rapid la informaţie al tuturor elevilor;
-stimularea creativităţii profesorilor şi elevilor;
-achiziţii şi producţie de soft performant;
-diversificarea echipamentelor;
-posibilităţi de editare şi multiplicare;
-acces la INTERNET;
-utilizarea materialelor AEL, dar şi a unor platform educaţionale, cum ar fi Google Apps for Education
( de către tot personalul didactic);
-învăţarea limbii engleze;
-informarea părinţilor cu ajutorul catalogului electronic.

 Principalele priorităţi privind activitatea. Ţinte strategice
Şcoala noastră a parcurs în anul şcolar 2020 – 2021 direcţiile pe care le-am propus în planul
managerial şi s-a confruntat cu noi provocări determinate de pandemie, de faptul că o bună parte a
anului şcolar cursurile s-au desfăşurat on-line.

1. Dezvoltarea bazei materiale, a resurselor financiare
- crearea unui mediu securizant şi a unui ambient propice desfăşurării procesului instructiv-educativ;

- asigurarea unor condiţii normale de desfăşurare a procesului de învăţământ;
- asigurarea protecţiei igienico-sanitare în întreaga instituţie, respectarea condiţiilor şi a exigenţelor
privind normele de igienă, având în vedere şi contexul actual, determinat de pandemia provocată
de coronavirus.
- dotarea, după nevoi, a tuturor sectoarelor din instituţie;
2. Dezvoltarea unui curriculum adecvat nevoilor interne ale instituţiei corelate cu nevoile
comunitare şi resursele existente
- asigurarea de oportunităţi pentru formarea şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare a tehnologiei informaţiei
şi comunicaţiei şi folosirea lor în context curricular;
- diversificarea ofertei curriculare prin crearea unor clase cu profil sportiv-ramura handbal;
- organizarea unor forme de pregătire suplimentară pentru elevii participanţi la olimpiade/concursuri
şcolare.
-asigurarea de activităţi instructiv educative diferen- ţiate bazate pe adap tare curriculară.
- menţinerea statutului de şcoală incluzivă, prin integrarea şcolară a elevilor cu cerinţe educaţionale
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speciale;
- asigurarea celor mai bune condiţii în vederea integrării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;
- dezvoltarea unor programe de recuperare/ aprofundare cognitivă.
- lărgirea repertoriului de discipline opţionale;
- pregătirea specială a tuturor copiilor pentru examene (corigenţă, testare naţională/ evaluare naţională);
- realizarea examinărilor şi a evaluărilor periodice;
3. Dezvoltarea resurselor umane
- sporirea accesului tuturor copiilor la o educaţie de calitate şi la creşterea ratei de succes şcolar;
-trecerea de la predarea cu scop de asimilare şi reproducere la învăţarea centrată pe elev;
-promovarea învăţării prin colaborare ca modalitate optimă de realizare a cunoaşterii şi de dezvoltare, prin
exersare, a gândirii elevilor;
-formarea personalităţii elevilor pentru a deveni responsabili, activi şi eficienţi, într-o societate
democratică, deschisă la schimbare şi înnoire permanentă;
-asigurarea perfecţionării, în fiecare an şcolar, pentru profesorii şi învăţătorii din şcoală în funcţie de
nevoile identificate;
-formarea unor diriginţi de profesie prin cursuri specifice de formare şi prin evaluare anuală;
-realizarea consilierii şi a orientării şcolare şi profesionale a elevilor, dar şi a consilierii familiilor;
-desfăşurarea unor activităţi extracurriculare diverse;
-întreprinderea unor demersuri complexe destinate atenuării manifestărilor de conduită indezirabilă şi
prevenirii abandonului şcolar;
-desfăşurarea unor programe educaţionale derulate în parteneriat cu M.E., cu orice organizaţie
guvernamentală/non guvernamentală, firme sau companii.
4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare
- dezvoltarea şi întărirea legăturilor şcolii, ca beneficiar, cu toate structurile comunităţii locale şi cu
instituţii implicate în programe diverse;
- desfăşurarea unor acţiuni caritabile în care şcoala este agentul furnizor;
5. Cooperare şi integrare europeană şi internaţională
-cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor legate de U.E., procesul de extindere şi integrare europeană;
- creşterea mobilităţii şi a schimbului;
- întărirea cooperării europene;
- formarea anumitor aptitudini şi deprinderi, cum ar fi: toleranţa;
-gândirea nediscriminatorie, respectarea drepturilor omului etc;
- educarea copiilor în spiritul unei democraţii participative-implicarea în ceea ce se întâmplă în jurul lor.
6. Dezvoltarea managementului instituţiei
- realizarea unei structuri manageriale menite a-i antrena pe toţi membrii colectivului în coordonarea şi
desfăşurarea activităţilor instituţiei
- perfecţionarea continuă a echipei manageriale
Capitolul II : RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE
 Evoluţia efectivelor de elevi
2019-2020

Clasele

Nr. elevi la
sfârșitul
anului școlar

Nr. elevi
la început
de an

2020-2021
Număr
clase

Nr.
elevi la
început
de an

Nr. elevi
la
sfârşitul
anului

Număr
clase

Preg -IV

959

955

38

944

933

38

V- VIII

572

573

20

581

578

21

8

Total

1531

1428

58

152

1511

59

În urma identificării nevoilor educaţionale ale copiilor, au fost făcute recomandări pentru
obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională și s-au obținut astfel:

Ciclul primar
Ciclul
gimnazial
Total

Nr. de copii cu
certificat CES la
începutul anului
şcolar
23

Nr. de copii cu
certificat CES
la sfârşitul
anului școlar
29

15

20

48

49

De asemenea, au fost întocmite 38 de dosare în vederea acordării drepturilor copiilor cu CES
şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, conform HG 564/2017.

 Resurse umane (cadre didactice)
2020-2021

Cadre didactice

42 cadre didactice
7 cadre didactice
12 cadre didactice
1 cadre didactice
2 cadre didactice
2 cadre didactice
3 cadre didactice

Grad I
Grad II
def
debutanţi
Grad I
Grad II
def

1

1 cadru didactic

Grad II

SUPLINITORI

27

1 cadre didactice
13 cadre didactice
13 cadre didactice

Grad I
def
Debutanţi

Total

92

TITULARE CU
NORMA ÎN
UNITATE
TITULARI
DETAȘAȚI ÎN
ALTĂ UNITATE
TITULARI ÎN
PENSIE
REVIZUIBILĂ

64

7

9

 Analiza incidentelor de violenţă în unitatea de învăţământ
În anul şcolar 2020-2021 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei
în mediul şcolar şi-a propus :
 Dezvoltarea unui management educaţional centrat pe prevenirea şi diminuarea violenţei;
 Construirea unui sistem de monitorizare a actelor violente din mediul şcolar;
 Crearea de parteneriate comunitare pentru diminuarea fenomenului violenţei în şcoală;
 Formarea continuă a cadrelor didactice pentru diminuarea fenomenului violenţei în şcoală;
 Promovarea drepturilor copiilor în şcoală şi comunitate;
 Constituirea unui grup de sprijin pentru promovarea nonviolenţei în mediul şcolar, la nivelul
unităţii şcolare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comisia urmăreşte :
să identifice şi să evalueze stările conflictuale şi efectele lor, în vederea reducerii şi evitării acestora ;
ca elevii să frecventeze în mod regulat cursurile;
ca elevii să manifeste un comportament corespunzător normelor prevăzute de regulamentul intern
al şcolii
ca elevii să manifeste respect faţă de profesori şi faţă de colectivul din care fac parte;
să identifice cu discernământ situaţiile în care grupul se face părtaş la minciună colectivă;
ca elevii să aibă un limbaj civilizat în incinta şcolii şi în acelaşi timp să nu jignească prin vorbe
şi fapte pe cei din jurul lor ;
ca elevii să manifeste grijă , interes şi să participe activ protejarea bunurilor şcolii;
ca elevii să nu introducă în şcoală băuturi alcoolice, ţigări, droguri sau obiecte periculoase.

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării
în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii
 monitorizează abaterile de conduită ale elevilor şi măsurile aplicate pentru remedierea acestora;
 monitorizează elevii cu un comportament inadecvat;
 monitorizează elevii cu note scăzute la purtare;
 monitorizează elevii cu un număr mare de absenţe şi elevii care întârzie la ore;
Nr. actelor de violență în
Total
Tip
luna
Categorie
II
III IV V
VI
Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără
1. Atac la
consimţământul persoanei a calculatorului, telefonului
persoană
mobil etc.)
Discriminare şi instigare la discriminare
Insulte grave, repetate
Ameninţări repetate, şantaj
1
1
Înşelăciune
Instigare la violenţă
Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire)
Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin
omisiune de înştiinţare
Fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual
cu un minor, perversiunea sexuală, corupţia sexuală,
seducţia, hărţuire sexuală)
Violenţă fizică gravă fără arme (vătămare corporală
gravă)
Violenţă fizică cu arme albe
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Violenţă fizică cu arme de foc
Omor sau tentativă de omor
Violență verbală
Comportament inadecvat
unităţii
ş
Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii
2.Atentat la
securitatea
Alarmă falsă
unităţii
Incendiere şi tentativă de incendiere
şcolare
Introducere sau port armă albă în spaţiul şcolar
Introducere sau port armă de foc în spaţiul şcolar
Însuşirea bunului găsit
3. Atentat
la bunuri
Furt şi tentativă de furt, tâlhărie
Distrugerea bunurilor unor persoane
Distrugerea bunurilor şcolii
4.Alte fapte Consum de alcool
de violenţă
Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise
sau atenta
Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise
te la
Automutilare
securitate
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
în spaţiul
Suicid sau tentativă de suicid
şcolar
Altă categorie
Total număr cazuri de violență
Total număr cazuri de violență în care au fost
implicate fete
Total număr cazuri de violență în care au fost
implicați băieți

2

2

1

1

1

1

1

4

5

1

4

5

Analiza incidenței actelor de violență în unitatea școlară, semestrul al II-lea al anului școlar 2020 –2021:

În semestrul al II-lea al anului școlar 2020 - 2021 s-au acordat 5 de sancțiuni elevilor pentru
comportamente indezirabile:

Observație individuală

clasa
a VII-a C
a VII-a D

1
2

a VIII-a A

1

a VIII-a B

1

Total

2

3

I. ACTIVITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII
Nr.
crt.
Activitatea
1.

Mustrare scrisă

Responsabil

Monitorizarea elevilor cu un comportament violent
11

Comisia pentru

Data
Săptămânal

Întocmirea unui Registru al incidentelor pentru
înregistrarea cazurilor de violenţă ( nr. de înreg. /4086
09.10.2020 )

2.

prevenirea şi
eliminarea violenţei
în mediul şcolar
prof. Adriana Popa

Formular de prezență clasa pregătitoare
https://docs.google.com/forms/d/1YliSvu6zQWch_FiyVBEERBO72sQgJw5D1hDoztpcKI/edit?chromeless=1
Formular de prezență clasa I
https://docs.google.com/forms/d/18_SpCYJ7Ujku9EEg9Hmz4kmRPMDBfZniptI8aSDJ7s/edit?chromeless=1
Formular de prezență clasa a II-a
https://docs.google.com/forms/d/1MD6_5-mRComisia pentru
UmteDiLr9VWN8v6sS04t74vI8_i2hWpSx0/edit?chromeless=1 prevenirea şi
eliminarea violenţei
Săptămânal
Formular de prezență clasa a IV-a
în mediul şcolar
https://docs.google.com/forms/d/12tfRTRq0QsV3TpK0rDOR- prof. Adriana Popa
prof.Lavinia Ardelean,
5xnrOKgZQey9TeLVqPQdJg/edit?chromeless=1
prof. Nicoleta Mihăiță
Formular de prezență clasa a VII-a
https://docs.google.com/forms/d/1_tRWK8CcfT4_O4wsmJMpvCG0NZrCaD2Ik4LV5cYulo/edit?chromeless=1
Formular de prezență clasa a VIII-a
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1_tRWK8CcfT4_O4wsmJMpvCG0NZrCaD2Ik4LV5cYulo/edit?chromeless=1

3.

Comisia pentru
prevenirea şi
eliminarea violenţei
în mediul şcolar
prof. Adriana Popa, Săptămânal
prof. consilier Ioana
Bezzeg, prof.
Lavinia Ardelean,

Colaborarea cu familia elevilor

4.
5.

6.

Consilierea psihologică a elevilor care prezintă
probleme comportamentale
Nonviolența în școală – o lecție despre educație, toleranță,
solidaritate și respect – concurs județean de creație plastică
Programul COMPLIMENT
Dezvoltarea abilităților de viață independentă –
eveniment organizat de Asociația HoltIS în cadrul proiectului
”Împreună pentru viitor” în parteneriat cu Reprezentanța
UNICEF în România

12

Prof. consilier
Bezzeg Ioana

Săptămânal

Prof. Suici
Daniel

Ianuarie 2021

Prof. Adriana
Popa

4.03.2021

Obiective:
- Încurajarea elevilor să lucreze pozitiv împreună;
- Crearea unei atmosfere de încredere în care elevii se
simtă confortabil exprimându-și opiniile și sentimentele;
- Ajutarea fiecărui copil să simtă că progresează;
- Dezvoltarea unor abilități non cognitive:
optimismul, motivația, autocontrolul, perseverența, integritatea
corectitudinea, curiozitatea
7

Cu perseverență, fără violență!
- implementarea unei abordări pozitive asupra fiecărui
elev, exprimarea încrederii în capacitatea lui de a reuși,

Prof. Tomuța
Luminița

Pe parcursul
anului școlar

valorizarea fiecărui efort al elevului.
- observarea atentă a elevilor, în vederea reperării efectelor
unor violențe la care elevul a fost supus în afara mediului
școlar și contracararea acestora.
-sprijinirea directă a elevilor care manifestă comportamente
violente prin menționarea unor așteptări pozitive față de ei,
dezvoltarea sentimentului de apartenență comunitară,
exprimarea preocupării față de situația pe care o au și
integrarea lor în activitățile grupului școlar.
Concurs de poezii – clasa a VI-a E
8

Curs de perfecționare on line
PROFESOR REAL ÎNTR-O ȘCOALĂ VIRTUALĂ

Prof. Adriana
Popa

Noiembrie
2020

prof.
Gigi Glăvan

ianuarie –
iunie 2021

prof. Adriana
Popa
prof.
Gigi Glăvan

25 martie
2021

-nevoiele nativilor digitali și drepturile copiilor în mediul on line
-provocări și oportunități în folosirea internetului.
9

Proiect local inițiat și derulat de Centrul de Prevenire,
Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș:
CA PĂRINTE spun și eu STOP JOC, STOP DROG!

10 Concurs județean PREVENIREA VIOLENȚEI JUVENILE
ȘI A VICTIMIZĂRII TINERILOR, în contextul marcării
ZILEI POLIȚIEI ROMÂNE

13

11
Sancţionarea actelor de indisciplină ale elevilor în
conformitate cu Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor din învăţământul preunuiversitar
şi a regulamentului de organizare și funcționare a
Şcolii Gimnaziale Nr. 7„Sfânta Maria” Timişoara,
a Statutului elevului
Cu Observaţie individuală/ mustrare scrisă în
în cadrul comisiei de prevenire şi eliminare a violenţei
în mediul şcolar un număr de 3 de elevi; în semestrul I și
5 elevi în semestrul al II-lea

12

Realizarea/reactualizarea PLANULUI DE INTEGRITATE a
Școlii Gimnaziale Nr. 7 ”Sfânta Maria” Timișoara

Comisia pentru
prevenirea şi eliminarea
violenţei
în mediul şcolar
Profesori diriginţi
Sancţiuni aprobate
de consiliul clasei
şi Consiliul
Profesoral
prof. Popa Adriana
prof diriginţi
Comisia pentru
prevenirea şi
eliminarea violenţei
în mediul şcolar
monitorizarea elevilor
Comisia pentru
nr. înreg.3618 din
prevenirea şi
18.09.2020
eliminarea
violenţei, a
faptelor de corupție și
discriminării în
mediul școlar și
promovarea
interculturalități
prof. Adriana
Popa

II.
SITUAŢIA NOTELOR LA PURTARE
În semestrul al II –lea al anului şcolar 2020-2021 numărul elevilor cu nota scăzută la purtare a crescut.
An şcolar
Total
Numărul elevilor cu nota la purtare
9/bine 8
Semestrul I 4
an şcolar
2020 -2021
Semestrul 4
al II-lea
an şcolar
2020 -2021

7

6

5

4

0

0

0

0

0

4 elevi

4

3

0

0

0

11 elevi

III. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN PARTENERIAT
Nr.
crt.

Activitatea

Responsabil
14

Data

Comisia pentru
 Poliţia de Proximitate – Secţia 5 Poliţie
- realizarea Planului operaţional privind reducerea
prevenirea şi
eliminarea violenţei
violenţei în mediul şcolar
-realizarea planului de siguranţă al unităţii de învăţământ în mediul şcolar
- aplicarea PLANULUI TERITORIAL COMUN DE
Prof. Adriana Popa
ACŢIUNE pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a
personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile
în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ
preuniversitar
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
transmiterea situaţiei cu actele de violenţă
săvârşite de elevii şcolii (lunar);
 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A
MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - Servicii
Management de Caz pentru Copil și Familie

4013/06.10.2020

Comisia pentru
prevenirea şi
combaterea violenţei
în mediul şcolar
Prof. Adriana Popa
Comisia pentru
925/17.03.2021
prevenirea şi
răspuns
combaterea violenţei 5048/01.04.2021
în mediul şcolar
Prof. Adriana Popa
Prof. Cazacu Elena

Numărul concursurilor organizate a fost mult mai mic din cauza pandemiei, iar situaţia se
prezintă astfel:
REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
La clasele a IV-a:
La Concurs National Comunicare.Ortografie.RO s-au obţinut 3 premii I, 6 premii II, 8 premii III, de
către elevi pregătiţi de prof. Nicoară Carmen Şi Cosma Cristina.
La Concurs National Fii intelligent…la matematică –s-au obţinut 3 premii I şi 1 premiu II. de către
elevi pregătiţi de prof. Nicoară Carmen Şi Cosma Cristina.

La clasele a III-a:
Concursul național Comunicare.ortografie: 3 premii I, 1 premiu II (Sas), 5 premii I, 1 mențiune (Tripa), 3
premii I, 1 premiu III (Ștefan), 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III (Robu), 1 premiu I, 1 premiu II (Stancea),
La Fii inteligent la matematică: 3 premii I (Sas), 2 premii I, 2 premii II, 2 premii III (Tripa), 5 premii I, 1
premiu III, 2 mențiuni (Ștefan), 1 premiu I, 2 premii III (Stancea),
Concursul Micii exploratori: 4 premii I (Sas), 1 premiu I, 5 premii III, 2 mențiuni (Tripa),
Concursul județean “Sărbătoarea de Paști, bucuria copiilor, bucuria credinței”: 2 premii I, 2 premii II (Sas,
Tripa, Ștefan),
Campania Baterel: 1 premiu I, 1 premiu II (Ștefan), 1 premiu III
15

Festivalul concurs național de muzică pentru elevii din învățământul preuniversitar „In memoriam
Nicolae Pușcașu”(Tripa), 1 premiu I
Concurs de interpretare și creație artistică RomArte (Tripa),
Carte frumoasă, cinste cui te citește: 1 premiu I, 1 premiu II (Stancea)
La clasele V-VIII:
La Olimpiada Naţională Gazeta Matematică s-au luat 2 premii III şi 5 menţiuni de către elevi coordonaţi de
prof. Popa Adriana, Puricică Mihaela şi Bălănescu Anelise.
La Concursul judeţean de limba engleză Art your way s-au obţinut 1 premiu I, 1 premiu III şi menţiune, sub
îndrumarea prof.Duţă Anca.
La concursul internaţional de artă pe tema Holocaustului-menţiune-coordonator prof. Ţundrea Marinela.
La Concursul Naţional pentru elevi cu spirit civic-Proiect Cetăţeanul- premiul I şi premiul III, obţinute de către
elevii pregătiţi de prof.Ţundrea Marinela.
La Concursul de comunicări ştiinţifice Itinerarii virtuale pe Terra premiul SGR Timiş, sub coordonarea pro,
Murărescu Sorina.
Competitiile sportive au fost sistate o mare parte a anului şcolar, la fel şi pregătirea, dar după reluarea acestora,
echipele de handbal au obţinut:
- campionat Național Juniori IV- băieți Locul II
- campionat Național Juniori IV- fete, Locul II

 Baza tehnico-materială (infrastructura)
Nr.
crt

Tip de sală
Clădire

1

Clădirea A

2

Clădirea B

3

Clădirea C

4

5

Număr

Clădirea D
Clădirea N

Sală de clasă
Laborator Informatică
Cabinet
Cabinet medical
Poartă
Sală de clasă
Vestiare
Cabinet
Sală depozit laptebiscuiţi
Cantină
Sală de clasă
Biblioteca (13000
volume)
Birouri
Cabinete
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Suprafaţă
(m2)

11
1
4
1
1
4
2
1

511,26
67
38,9
12,32
10,5
238
29,2
28

1

13,2

5
1

90.99
75

1

70

4
5

93,6
90,2

Total
Suprafaţă
(m2)

639,98

285,2

104,19
75
1405,2

Sală profesorală
Laboratoare
Magazie-depozit
Sală de clasă
Ansambluri modulare
Sală sport

6
7

1
3
4
19
4
1

33
170
98,4
864
216
119

TOTAL

216
119
2868,57

În vederea întreținerii și îmbunătățirii bazei materiale, dar și pentru implementarea măsurilor
determinate de epidemia provocată de COVID-19, s-au întreprins următoarele:
- realizarea, cu tâmplărie PVC, a unui spaţiu care să fie utilizat ca vestiar de către elevii din
clasele de handbal
- amanajarea, cu tâmplărie PVC, a unei magazii pentru depozitarea mobilierului nefolosit
- raschetarea şi paluxarea parchetului în sălile unde era deteriorat
- slefuirea şi lăcuirea băncilor, înlocuirea cu mobilier nou unde era necesar
- aprovizionarea cu materiale și produse de igienă -dezinfectanți pentru mâini și suprafețe,
săpun lichid, prosoape de hârtie, hârtie igienică ș.a
- înlocuirea jaluzelelor verticale în clădirile A, B, D
- întreţinerea şi înlocuirea echipamentelor IT uzate, achiziţionarea de camere de documente
pentru susţinerea lecţiilor online la ciclul primar, achiziţionarea de camere web pentru
monitorizarea audio-video la exemenele naţionale şi pentru lecţiile online.

Capitolul III : REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI PURTARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020/2021
Având în vedere contextual creat de pandemie, mare parte a anului şcolar 2020-21 cursurile s-au
desfăşurat online. Din această cauză, evaluarea obiectivă elevilor a fost mai dificil de realizat.
Astfel, conform datelor, la sfârşitul anului școlar 2020/21 promovabilitatea a fost de 100%, atât la
clasele I-IV, cât şi la clasele V-VIII.
S-au desfăşurat activităţi de pregătire remedială, pentru care au optat, iniţial, 41 elevi din ciclul
primar, iar la gimnaziu 73 de elevi au optat pentru activităţi de prgătire remedială la limba română
şi 113 la matematică.
La evaluarea națională, elevii claselor a VIII-a au obținut un procent de promovabilitate mult
mai mare decât procentul de promovabilitate la nivel național și județean

Nivel

Procent de promovabilitate

Județean

77.8%

Național

76.8%
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Şcoala Gimnazială Nr. 7 "Sfânta Maria"
89.9%
Remarcabil este faptul că un elev din clasa a VIII-a H a obţinut media 10, fiind unul din cei 8 elevi
care au reuşit această performanţă în judeţul Timiş.
De asemenea, elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a au susţinut Evaluarea Naţională. La testul de
,,Limbă şi comunicare”, la clasele a VI-a, situatia se prezintă astfel
Numărul
itemului
din test
I.
II.1.
II.2.
III.
IV.1.
IV.2.
IV.3.
IV.4.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Numărul elevilor
cu punctaj total

cu punctaj parțial

18
23
26
29
24
21
23
19
27
30
29
30

12
7
4
1
5
8
5
9
3
0
0
0

cu punctaj
zero
0
0
0
0
1
1
2
2
0
0
1
0

27
29

3
1

0
0

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TESTUL "MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE"
Numărul
itemului
din test
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9

Numărul elevilor
cu punctaj total

cu punctaj parțial

30
29
29
2
17
12
0
30
2

0
0
0
8
0
6
2
0
12
18

cu punctaj
zero
0
1
1
20
13
12
28
0
16

I.10
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15

10
5
9
2
1
20

13
9
0
12
13
7

7
16
21
16
16
3

Foarte asemenătoare sunt rezultatele şi la clasele a II-a şi a IV-a.
In ceea ce priveşte admiterea la liceu sau în învăţământul professional, toţi elevii au fost repartizaţi, după
cum urmează:
Numărul de
elevi
Specializarea la care
a fostrepartizat

1

COLEGIUL DE SILVICULTURA SI
AGRICULTURA "CASA VERDE"
MUN.TIMISOARA

3

4

35

6

Nr.crt.
COLEGIUL NATIONAL "ANA ASLAN"
MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN
DIACONOVICI LOGA" MUN.TIMISOARA

COLEGIUL NATIONAL BANATEAN
MUN.TIMISOARA

COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL
UNGUREANU" MUN.TIMISOARA

2020

Silvicultură

1

Protecţiamediului

1

Liceul la care a fostrepartizat
2

2019-

20202021

9

3

Turismşialimentaţie

6

3

Ştiinţe ale Naturii

6

4+1

Matematică-Informatică

3

4

Filologie

2

1

ŞtiinţeSociale

0

1

Ştiinţe ale Naturii

7

0

Matematică-Informatică

4

2

Ştiinţe ale Naturii

0

0

Ştiinţe Sociale

2

3

Filologie

1

1+1

Matematică-Informatică

0

0

Turism şi alimentaţie

4

5

Economic

6

3

Electronicăautomatizări

9

6
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Electric

1

Comerţ

7

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDA"
MUN.TIMISOARA

8

COLEGIUL TEHNIC "ION.I.C.BRATIANU"
MUN.TIMISOARA

9

COLEGIUL TEHNIC ELECTROTIMIS
MUN.TIMISOARA

10

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC "REGELE
FERDINAND I " MUN.TIMISOARA

Electronicăautomatizări

3

1

Economic

3

1

Turismşialimentaţie

3

1

Mecanică

2

0

Comerţ

0

0

Economic

4

0

Estetica şi igiena corpului omenesc

3

0

Mecanică

0

0

Electronică automatizări

3

0

Producţia Media

1

0

2

1

Matematică-Informatică

2

0

Filologie

3

1

Ştiinţe ale Naturii

4

3

3

2

1

3

0

0

2

7

ŞtiinţeSociale

1

3

Filologie

4

0

Matematică-Informatică

4

2

Filologie

2

1

ŞtiinţeSociale

1

1

Filologie

1

2

Economic

11

LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA"
MUN.TIMISOARA

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE
ALIMENTARA MUN.TIMISOARA

Industriealimentară

13

LICEUL TEOLOGIC ORTODOX

Ştiinţe ale Naturii

14

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS
MUN.TIMISOARA

Matematică-Informatică

15

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"
MUN.TIMISOARA

Matematică-Informatică

16

LICEUL TEORETIC "J.L.CALDERON"
MUN.TIMISOARA

17

LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES"
MUN.TIMISOARA
LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE"

3

20

18

MUN.TIMISOARA

Matematică-Informatică

2

1

19

LICEUL TEORETIC "DAVID VONIGA" GIROC

ŞtiinţeSociale

0

0

20

LICEUL TEORETIC RECAȘ

Ştiinţe ale Naturii

0

0

Numarul de elevi

Nr.crt.

Liceul la care a fostrepartizat
ColegiulNațional Pedagogic „Carmen
Sylva”

1

Specializarea la care
a fostrepartizat

20172018

20182019

2019- 20202020 2021

învățător -educatoare

0

0

0

1

educator-puericultor

0

0

0

3

2

6

4

12

arte plastic si
decorative,

2

LICEUL DE ATE PLASTICE TIMIŞOARA

arhitectura,
arteambientaleplasticesi
design

3

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
„BANATUL” TIMIŞOARA

handbal, echitatie, box,
atletism

2

3

6

7

4

Liceul Teologic Romano-Catolic
"Gerhardinum"

teologie RomanoCatolică

0

0

0

2

artaactorului

0

0

0

3

instrument

0

0

0

1

6

10

12

29

5

ColegiuluiNațional de Artă ,,Ion Vidu’’

Total elevi
21

LICEUL TEHNOLOGIC "AZUR" TIMIŞOARA

Protecţiamediului

1

1

22

LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST TIMISOARA

Construcţii

3

0

23

LICEUL TEORETIC "TRAIAN LALESCU"
JUDETUL MEHEDINŢI

Matematică-Informatică

1

0

24

LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" JUDETUL
HUNEDOARA

Ştiinţe ale Naturii

Total elevi

1
123

73

Învăţământ professional și învăţământ dual

Nr.crt.

Specializarea la care
a fostrepartizat

Liceul la care a fostrepartizat
21

2019- 2020-

2020

2021

2

2

1

1

1.

COLEGIUL TEHNIC „REGELE FERDINAND
I” TIMIŞOARA

Electromecanic

2.

COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL
UNGUREANU" MUN.TIMISOARA

Electronic şiautomatizari

3.

LICEUL TEOLOGIC AUTO TIMIŞOARA

3

1

4.

LICEUL TEHNOLOGIC ‘ELECTROTIMIS”

1

0

5.

LICEU TEHNOLOGIC ‚, I.C. BRĂTEANU ’’

0

2

7

6

Comerț

Total elevi

Capitolul IV : ACŢIUNI PRINCIPALE ŞI REZULTATE OBŢINUTE ÎN ANUL ȘCOLAR
2020/21
 Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic din unitatea noastră
Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:
 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
GRADE DIDACTICE
Următoarele cadre au obținut grade didactice :
- gradul I – prof.Grbici, Melinescu L, Scheibling M
- definitivat - prof.Danciu Ionut..
Alte forme de perfecţionare:
 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a
consfătuirilor cadrelor didactice;
 cursuri de perfectionare 18 cadre au finalizat cursurile derulate prin proiectul CRED
 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale
.
FORMATOR/METODIST:
- Responsabil cerc pegagogic: prof Tripa M., prof. Sas C.
- Metodist ISJ Calinin Adriana
- Membru în consiliul consultative al ISJ Timiș - prof. Alexa Mihaiela
 ACTIVITATEA INSTRUCTIV – EDUCATIVĂ
La începutul anului şcolar s-a acordat o atenţie deosebită unei bune planificări, realizată în timp util –
premisa unor activităţi bune la clasă cât şi în activităţile extracurriculare. În ceea ce priveşte planificarea
calendaristică semestrială şi anuală trebuie să arătăm că toate cadrelor didactice, catedrele şi comisiile au
predat planificările anuale şi semestriale la timp.
În toate planificările realizate s-a urmărit şi adaptarea curriculară pentru elevii cu cerinţe educative
speciale, astfel încât proiectarea fiecărei activităţi la clasă să ţină seama şi de activităţile specifice cu
22

aceşti copii. În realizarea acestei adaptări curriculare s-au implicat toate cadrele didactice, dar rolul
important l-au avut cadrele didactice de sprijin şi comisia de integrare .
La nivelul şcolii activitatea fost proiectată şi organizată în urma dezbaterii şi aprobării în consiliul
profesoral. Menţionăm că toate cadrele didactice au participat la şedinţele Consiliului Profesoral, cu
excepţia cadrelor didactice detaşate sau pe fracţiune de normă, care miercurea aveau activitate în alte
şcoli şi a cadrelor didactice bolnave.
S-a realizat parcurgerea materiei conform planificărilor calendaristice, s-a realizat notarea ritmică.
La rândul lui, Consiliul de administraţie şi-a desfăşurat şedinţele conform planificării.
Comisia de întocmire a orarului (prof.Popa Adriana, Glăvăn Gigi.) a fost deosebit de eficientă
astfel încât în prima săptămână de curs s-a putut lucra după noul orar.. La întocmirea orarului s-a ţinut
seama ca acesta să asigure o repartizare judicioasă a activităţilor şcolare ale elevilor, să respecte curba
efortului zilnic şi săptămânal, să evite supraîncărcarea şi să creeze condiţii pentru activitatea multilaterală
şi eficientă, pentru formarea de priceperi şi deprinderi de muncă ritmică.
Sub coordonarea Comisiei pentru curriculum s-au organizat ACTIVITĂŢI DEMONSTRATIVE,
MESE ROTUNDE, DEZBATERI,s-au susţinut REFERATE, PORTOFOLII
ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE au fost într-un număr mai mic, tot din cauza pandemiei,
în perioada vacanţei de vară au fost organizate 6 excursii şi tabere, precum şi cantonamentul de
pregătire al echipelor de handbal.
 Integrarea europeană, relaţii internaţionale, programe de cooperare internaţională
Ţinând cont de ţinta strategică a şcolii noastre vizând cunoaşterea şi înţelegerea aspectelor legate de U.E.,
creşterea mobilităţii şi a schimbului de experienţă în vederea întăririi şi cooperării europene, s-au
implementat 43 proiecte de parteneriat eTwinning cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea
Europeană sau din alte zone, în calitate de parteneri pentru 37 proiecte și fondatori pentru 6.
Drept urmare, în aprilie 2021, Scoala noastră a obţinut certificarea Şcoală E-Twinning-2021, alături de
alte 2 unităţi de învăţământ din Timişoara.
În şcoala noastră s-a derulat proiectul The Holocaust and Human Rights, în parteneriat cu The Olga
Lengyel Institute for Holocaust and Human Rights, în cadrul căruia s-a obţinut un grant de 1300 lei
pentru derularea activităţilor.
 ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
DOMENIUL
I

Proiecte şi programe în domeniul
protecţiei mediului:

II

Proiecte şi programe în domeniul
tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiei:

III

Proiecte şi programe pentru
incluziunea
şcolară a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale:

TITLUL PROIECTULUI
Baterel şi lumea NON – E - EMVIRON
ECO – ATITUDINE
ZERO WASTE
T.I.C. 7
Învăţare pentru societatea cunoaşterii
Opțional Computer matematică, Web design
ORA DE NET
HOUR OF CODE – sem. II
7 Incluziv
CompLiMent
Ergo CES
Cel mai bun elev cu CES
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IV

V

Proiecte şi programe vizând
educaţia pentru sănătate: pentru
combaterea consumului de
droguri, a fumatului, pentru
educaţie sexuală:

Proiecte şi programe în domeniul
educaţiei civice:

Să spunem ,,nu” drogurilor!
Paşi către o viaţă sănătoasă
Şi eu trăiesc sănătos – Jocurile copilăriei
Programul educaţional ALWAYS – sem.II
“Să nu-ţi uiţi aproapele”
Consiliul elevilor
CITIZEN
“Să vorbim despre piața financiară nebancară”

VI

VII

Proiecte şi programe destinate
promovării sportului:

Proiecte şi programe destinate
progresului şcolar şi dezvoltării
creativităţii copiilor:

Proiecte şi programe destinate
VIII cultivării respectului faţă de cărţi
şi a gustului pentru lectură
Proiecte şi programe destinate
IX bunei orientări şcolare şi
profesionale:

X

Proiecte şi programe destinate
promovării concursurilor şcolare,
cât şi obţinerii de rezultate foarte
bune în evaluările naţionale:

XI

Proiecte şi programe destinate
atragerii de finanţări:

XII

Proiecte şi programe destinate
dezvoltării relaţiilor comunitare:

Proiecte şi programe de dezvoltare
a abilităţilor de viaţă:
Proiecte şi programe destinate
XIV
formării personalului didactic:

XIII

Sport – Educaţie - Sănătate
S.E.C.P.S
(Selecţia
elevilor
performanţe sportive) – sem. II

capabili

de

”Clipe de toamnă”
O, ce veste minunată!
Sărbătoarea de Paşti – bucuria copiilor, bucuria
credinţei
Teatrul în educaţie
Proiect Sărbătoarea de Crăciun
Carte frumoasă, cinste cui te citeşte!
LSDGC –Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea
gândirii critice;
De la şcoală la viaţa profesională spre carieră INTEROPTION
Pas cu pas către succes ( olimpiadele şcolare şi
concursuri)
Olimpiadă interdisciplinară ”Cultură și
spiritualitate”
ÎNTREBĂRI GLUMEŢE PENTRU MINŢI
ISTEŢE
Proiecte finanţate de CJT

Şcoli conectate la comunitate, Colectarea
poveștilor
Educaţia pentru şcoală, pentru timpul liber şi
pentru viaţă
TUTOR 7

 Creşterea responsabilităţii educaţionale la nivelul autorităţilor locale şi consolidarea
parteneriatului cu organizaţiile sindicale din domeniul învăţământului
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 Racordarea ofertei educaţionale la cerinţele comunităţii;
 Deschidere către toate modalităţile de colaborare, pe domenii specifice, cu partenerii sociali;
 Pregătirea populaţiei preşcolare în vederea integrării în sistemul şcolar,
 Comunicarea instituţională
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.
Structuri administrative:
Primăria municipiului Timişoara,
-Consiliul Judeţean Timiş,
-Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului,
-Garda de Mediu
-Case de copii,
-Centrul de tranzit pentru copiii străzii,
-Case de bătrâni.
Structuri ale Ministerului Educaţiei :
-Inspectoratul Şcolar Judeţean,
-Casa Corpului Didactic,
-Comisia Judeţeană de Expertiză Complexă,
-Centrul de Educaţie Specială Speranţa, centru de resurse pentru integrarea copiilor cu C.E.S.,
-Universitatea de Vest, alte universităţi,
-Palate ale copiilor (Timişoara, Lugoj),
-Licee şi şcoli de arte şi meserii,
-Şcoli cu profil sportiv-ramura handbal, din judeţ şi din ţară,
-Grădiniţe
-Asociaţia Smart Kindergarten; Cluburi sportive şcolare
Scoala Gimnaziala Liteni Iasi
Structuri ale Ministerului Sănătăţii:
Direcţia Sanitară Judeţeană;
Dispensarele pediatrice din zonă;
Spitalul de neuropsihiatrie infantilă.
Structuri ale Ministerului de Interne:
Poliţia, în special Secţia 5 de poliţie sau Poliţia de Proximitate;
Jandarmeria.
Organizaţii nonguvernamentale:
Asociatia Memorialul Revolutiei Timisoara
Consiliul Britanic;
Organizaţia Salvaţi Copiii;
Centrul de Artă şi Cultură al Judeţului Timiş.
Biserica:
Mitropolia Banatului,
Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.
Mass-media:
Presa scrisă şi audio-video.
Agenţi economici:
Firma Procter & Gamble;Kaufland, Profi
Alte firme.
Familiile elevilor.
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 Serviciu Financiar contabil, Secretariat, Administrativ
-În cadrul Serviciu Financiar contabil, Secretariat, Administrativ s-a constatat ca toate
standardele sunt implementate, cu exceptia standardului 16, care este neaplicabil (NA).
Capitolul V : SITUAŢIA EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE, DIN PERSPECTIVA
INDICATORILOR EUROPENI 2020
 Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie
- Nu este cazul
 Competenţe de bază
Comunicare în limba maternă
Comunicare în limbi străine
Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B)
Competenţa digitală (abr. TSI – Tehnologia societăţii informaţiei)
A învăţa să înveţi
Competenţe sociale (A) şi civice (B)
Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
Sensibilizare şi exprimare culturală
 Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare, învăţare, evaluare
Procesul s-a accelerat pentru că, mare parte a anul şcolar s-a desfăşurat online utilizându-se
Google suite for education, iar profesorii şi-au îmbunătăţit competenţele digitale.
 Participarea adulţilor la învăţarea pe parcursul întregii vieţi
În cadrul şedinţelor cu părinţii desfăşurate la nivelul tuturor claselor, diriginţii şi învăţătorii
abordează şi supun dezbaterii teme de interes pentru părinţi ca: “Familia şi şcoala, parteneri în
educaţia copilului”, “Ce rol au părinţii în educaţia copiilor”, “Cum învaţă copilul meu” etc.
Capitolul VI : CONCLUZII
 Aspecte pozitive
- conceperea unor programe menite a satisface cerinţele copiilor şi ale părinţilor în concordanţă cu
noutăţile în domeniile respective, în special în TIC;
- stabilirea baremelor de evaluare astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă;
- administrarea consecventă a instrumentelor de evaluare;
- adaptarea tehnicilor didactice în funcţie de particularităţile individuale şi de grup
- utilizarea catalogului electronic, în cadrul platformei educaţionale PĂRINTE-PROFESOR, ca mijloc
complementar de informare;
 Concluzii şi direcţii care necesită îmbunătăţiri
 Un accent deosebit vom pune anul acesta şcolar pe ridicarea calităţii activităţii în toate domeniile
din şcoală, urmărind realizarea unei autoevaluări obiective şi comparative cu etapele anterioare,
lucru ce se va realiza prin activitatea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
Director,
prof. Gica Dumitru
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