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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE 

ÎN SEMESTRUL I 

AN ŞCOLAR 2017 – 2018 

  

    

Un accent deosebit punem anul acesta şcolar pe ridicarea calităţii activităţii în toate 

domeniile din şcoală, urmărind realizarea unei autoevaluări obiective şi comparative cu etapele 

anterioare. 

 La începutul anului şcolar am acordat o atenţie deosebită unei bune planificări, realizată în 

timp util – premisa unor activităţi bune la clasă cât şi în activităţile extracurriculare. 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 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 . 

Comisia de întocmire a orarului (coordonator prof. Gica Dumitru) 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. 

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. 

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, pentru că toate cadrelor didactice şi-au ales baza în şcoală. 

 La rândul lui, Consiliul de administraţie şi-a desfăşurat şedinţele conform planificării. 

Activităţile la clasă, în catedre şi comisii, activităţile extracurriculare s-au desfăşurat aşa 

cum au fost planificate. S-a realizat parcurgerea materiei conform planificărilor calendaristice, s-a 

realizat notarea ritmică, catedrele desfăşurându-şi activităţile prevăzute. 

Considerând evaluarea ca pe o etapă foarte importantă în procesul instructiv-educativ , am 

acordat o importanţă deosebită unei notări ritmice  care a fost monitorizată de către membrii 

comisiei de notare ritmică în trei etape fără a se constata probleme în ceea ce priveşte notarea 

ritmică a elevilor la ciclul primar, în vreme ce la ciclul gimnazial s-au descoperit  întârzieri în 

notare la profesor  Smolschi L., problemă remediată în a doua perioadă a semestrului. 

 

În urma acestor activităţi susţinute, iată rezultatele obţinute la învăţătură pe primul 

semestru. 

 

Clasele 

Nr. elevi 

la 

sfârşitul 

semestrul

ui I 

Promovaţi 

Medii Corigenţi 

Elevi 

cu 

situaţia 

neînche-

iată 

5 – 

6,99 

7 – 

8,99 

9 - 

10 

1 

ob. 

2 

ob. 

 

 

3 

ob. 

 

 

4 

ob. 

 

Preg 173 173 - - - - - - - - 
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I- IV 671 671 - 100% 47 183 441 - - - - - 

V- VIII 541 535-98,89% 11 243 281 2 - - - 4 

Total 1385 1379 58 426 722 2 - - - 4 

 

  Conform datelor de mai sus promovabilitatea la clasele I-IV în primul semestru este de 

100%, la clasele V-VIII promovabilitatea este 98,89%. Pe şcoală  rezultă o promovabilitate de 

99,566%. 

 

Corigenţii  şi elevii cu situaţia neîncheiată sunt repartizaţi astfel, în următoarele clase: 

 

Clasa 
Corigenţi –  1 

materie 

Corigenţi 

– 2 materii 

Corigenţi – 

3-4 materii 
Neîncheiaț i 

      V A - - - 1 – Cătălinoiu Gabriela 

V C 
2 

Merluşcă Luca 

Penţa Marian Andrei 
- - 1- Piţigoi Mario 

VI A - - - 1 – Creangă Andreea 

VIII B - - - 1 – Formagiu Claudia Vasilica 

 

Considerăm că rezultatele sunt în limite normale, lucru datorat  seriozităţii cu care se 

munceşte la clasă, cât şi meditaţiilor şi consultaţiilor desfăşurate într-un cadru organizat şi 

planificat realizat de fiecare catedră şi centralizat de comisia de întocmirea orarului. 

 

Foarte importantă este activitatea Comisiei  pentru prevenirea şi combaterea violenţei  

în mediul ș colar care pe lângă activităț ile permanentă, de rutină (monitorizarea elevilor cu un  

comportament violent,   monitorizarea elevilor cu un număr mare de absenţe şi a celor care  

întârzie la ore, colaborarea cu familia elevilor, consilierea psihologică a elevilor care prezintă  

probleme comportamentale), a desfăș urat următarele activităţi la nivelul şcolii: 

 

Nr. 

crt.                               Activitatea     Responsabil 

 

    Data 

 

1.   Monitorizarea elevilor cu un comportament violent 

Întocmirea unui Registru al incidentelor pentru  

înregistrarea cazurilor de violenţă ( nr. de înreg. 3632/ 

28.09.2016 ) 

Monitorizarea actelor de indisciplină este realizată  

Luni – prof. Cazacu Elena 

Marţi - prof. Roman Adriana 

Miercuri – prof.Olăsău Georgeta 

Joi – prof. Stoicănescu Ramona 

Vineri – prof. Pescar Viorel/ Murărescu Sorina 

Comisia  pentru 

prevenirea şi  

eliminarea violenţei 

 în mediul şcolar 

prof. Adriana Popa 

prof. Vuşcan Emilia 

Săptămânal 

 

 

2. 

    Monitorizarea elevilor cu un număr mare de absenţe  

şi a celor care întârzie la ore  

 

 

Comisia pentru 

prevenirea şi  

eliminarea violenţei 

 în mediul şcolar 

prof. Adriana Popa 

prof.Lavinia Ardelean,  

prof. Vuşcan Emilia 

Săptămânal 
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3. 

      Colaborarea cu familia elevilor 

Comisia pentru 

prevenirea şi  

eliminarea violenţei 

 în mediul şcolar 

prof. Adriana Popa, 

 prof. consilier Fuiorea 

 Denisa, prof.  

Lavinia Ardelean,  

prof. Vuşcan Emilia 

Săptămânal 

4. 
       Consilierea psihologică a elevilor care prezintă  

probleme comportamentale  

Prof. consilier D.  

Fuiorea 

 

Săptămânal 

5. Campania COPIII FAC CE VĂD!  propusă şcolii  

de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş 

având ca scop prevenirea violenţei în instituţiile de  

învăţământ, a absenteismului şi abandonului şcolar ca 

 efecte ale violenţei în familie,  

Povestea ei poate deveni ș i povestea ta! – campanie  

impotriva traficului de persoane 

activitate desfăşurată cu elevi din clasele a VI-a H, 

a VIII-a A, H 

   

 

 

 

17.11.2017 

 

 

 

 

6. 

Sancţionarea actelor de indisciplină ale elevilor în  

conformitate cu Regulamentul de organizare şi  

funcţionare a unităţilor din învăţământul preunuiversitar 

şi  a  regulamentului intern al Şcolii Gimnaziale Nr. 7 

 „Sfânta Maria” Timişoara, a Statutului elevului 

 Cu  Observaţie individuală/ avertisment în 

în cadrul comisiei de prevenire şi eliminare a violenţei 

în mediul şcolar un număr de 26 de elevi; 
 

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 

prof. Vuşcan Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2898/  

11.12.2017  

2899/ 

 11.12.2017  

 

 

SITUAŢIA NOTELOR LA PURTARE 

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018  numărul elevilor cu nota scăzută la purtare s-a micşorat. 

 

An şcolar Numărul elevilor cu nota la purtare  Total 
 

9 8 7 6 5 4 

Semestrul I 

 an şcolar  

2017 -2018 

12 4 2 2 0 0 20 

elevi 

Semestrul I 

 an şcolar  

2016 -2017 

16 5 

1 bine 

5 2 

1 suficient 

0 0 30  

elevi 
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Semestrul I 

 an şcolar  

2015 -2016 

20 7 3 2 0 0 32 

elevi 

  

 Au fost centralizate ș i actele de violenț ă pe primul semestru: 

 

 

 

 

CENTRALIZATOR PRIVIND ACTELE DE VIOLENŢĂ SĂVÂRŞITE DE ELEVI 

 

Luna  Număr sesizări Tipuri de agresiune Sprijin  

poliţie 

Interv. 

medicală Scrise Verbale verbală fizică furt distrugere 

Septembrie 

2017 

0 4 0 4 0 0 0 0 

Octombrie 

 2017 

0 6 0 6 0 0 0 0 

Noiembrie 

2017 

0 8 0 8 0 2 0 0 

Decembrie 

2017 

0 3 0 3 0 0 1 0 

Ianuarie 

2018 

0 2 1 1 0 0 0 0 

 

Activitatea Comisiei  pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar s-a desfăşurat  

în colaborare cu organe şi instituţii abilitate în acest sens: 

 Poliţia de Proximitate – Secţia 5 Poliţie 
-  înnoirea protocolului de parteneriat;  

- realizarea Planului operaţional privind reducerea violenţei în mediul şcolar  

- aplicarea  Planului teritorial comun de 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 
-  s-a colaborat pentru soluţionarea cazului elevului Piț ogoi Mario Răzvan - risc abandon şcolar 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş - realizarea unei situaţii ce vizează abandonul  

şcolar în anul şcolar 2016 – 2017; 2017 – 2018,  

- transmiterea situaţiei cu actele de violenţă săvârşite de elevii şcolii (lunar); 

 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş 

- completarea chestionarului de identificare a riscului de abandon pentru anul şcolar  

2016 – 2017 şi 2017 – 2018; 

    In ceea ce priveşte participarea la concursuri şcolare şi rezultatele obţinute, situaţia se prezintă 

astfel: 

PREMII: 

REZULTATELE ELEVILOR LA CONCURSUL INTERJUDEȚ EAN DE MATEMATICĂ 

”VALERIU ALACI - JUNIOR” , ediț ia a II-a, 11 noiembrie 2017 

 

Nr. 

crt. 

Numele ș i 

prenumele elevului 

Clasa  Punctaj  Premiul  Profesor 

antrenor 

1 Mocan Radu a V-a H 113 menț iune Popa Adriana 

2 Brînzei Victor a VII-a H 92 menț iune Popa Adriana 
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Tabel nominal 

cu rezultatele obţinute de elevii participanţi la  Concursul Naţional de Matematică –  

etapa scrisă 

ediţia a XXI-a pentru clasele II – VIII, an şcolar 2017 – 2018 LUMINA MATH 

25 noiembrie 2017  

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Clasa 

 

Punctaj 

 

Premiul Profesor 

1 Fiat Flavius Ioan a IV-a C 92,02 I Pescaru Maria 

2 Mocan Radu a V-a H 79,03 al II-lea Popa Adriana 

3    Ș ulan Stanko a VI-a B 57 menț iune Roman Adriana 

4 Gădău Marius a VI-a H 50,5 menț iune Roman Vasile 

5 Brînzei Vlad a VI-a H 50 menț iune Roman Vasile 

 

Tabel nominal cu  elevii calificaț i la etapa locală a 

Olimpiadei de matematică - 23.02.2018 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa 

Profesor 

antrenor 
Unitatea ș colară 

1 Covaci Bianca a V-a Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

2 Duma Ioan a V-a Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

3 Goleanu Alesia a V-a Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

4 Hamad Cheț an 

Ionas 

a V-a Roman Vasile Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

5 Ilie Andra a V-a Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

6 Marinescu Horia a V-a Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

7 Mocan Radu a V-a  Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

8 Petrache Mihnea a V-a Roman Vasile Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

9 Abdo Angela a VI-a Roman Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

10 Bejenariu Daria a VI-a Roman Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

11 Brînzei Vlad a VI-a Roman Vasile Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

12 Costea Andreea a VI-a Roman Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

13 Prodan Pavel a VI-a Roman Vasile Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

14 Ș ulan Stanko a VI-a Roman Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

15 Boboiciov Sergiu aVII-a Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

16 Brînzei Victor aVII-a Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

17 Bruznican Raisa aVII-a Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 
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”SfântaMaria”Tm 

18 Bucatoș  Beatrice aVII-a PuricicăMihaela Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

19 Cioba Alex aVII-a Mihăiț ă 

Nicoleta 

Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

20 Crivoi Indira aVII-a Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

21 Gădău Diana aVII-a Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

22 Iancu Andreea aVII-a PuricicăMihaela Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

23 Marinescu Bianca aVII-a Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

24 Petran Eduard aVII-a Mihăiț ă 

Nicoleta 

Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

25 Rusu Alexandra aVII-a PuricicăMihaela Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

26 Samson Maria aVII-a Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

27 Varga Bianca aVII-a Mihăiț ă 

Nicoleta 

Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

28 Godeanu Victoria aVIIIa Popa Adriana Ș coalaGimnazială Nr.7 

”SfântaMaria”Tm 

 

 

 

 

 

REZULTATE CONCURS GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR 

Etapa I, 30 ianuarie 2018 

Clasa a II-a 

 

Nr. 

crt. 

Numele ș i prenumele 

elevului 

Clasa  Punctaj  

Etapa I 

Premiul 

 

Profesor  

1 Baciu Vlad a II-a F 90 menț iune Mihăescu Marieta 

2 Iliescu Alexandra a II-a D 90 menț iune Sîrbu Tania 

3 Mocan Dragoș  a II-a B 90 menț iune Banc Mihaela 

4 Pescariu Luca a II-a B 90 menț iune Banc Mihaela 

5 Udriș te Daria a II-a C 90 menț iune Blidar Alunda 

6 Ungurianu Matei Dan a II-a C 90 menț iune Blidar Alunda 

 

REZULTATE CONCURS GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR 

Etapa I, 30 ianuarie 2018 

Clasa a IV-a 

 

Nr. 

crt. 

Numele ș i prenumele 

elevului 

Clasa  Punctaj  

Etapa I 

Premiul 

 

Profesor  

1 Hamad Cheț an 

Ioachim 

 

a IV-a B 100 Premiul de 

excelenț ă 

Brebu Carmen 

2 Tomici Luca Dyan a IV-a B 100 Premiul de Brebu Carmen 
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excelenț ă 

3 Elena Cosmin a IV-a B 99 Premiul I Brebu Carmen 

4 Neamț u Patrick a IV-a A 98 Premiul I Alexa Mihaiela 

5 Gheorghescu Daria a IV-a A 97 Premiul al II-lea Alexa Mihaiela 

 

- Concurs Regional de creaţie plastică “Clipe de toamnă”  

- premiul I, II – prof. Tripa M., prof. Sas C., prof. Diţă, prof. Ştefan, prof. 

Izverceanu C., prof. Robu C., prof. Temelie A., prof. Nicoară C., prof. Cosma C., 

prof. Albert A., prof. Petcov L., prof. Boanchiş M., prof. Cazacu E. 

- Concurs Regional de creaţie plastică şi literară “O, ce veste minunată”  

- premiul I, II -prof. Nicoară C., prof. Cosma C.,prof. Albert A.,prof. Boanchiş M., 

prof. Cazacu E., prof. Mutaşcu C., 

- Concurs Comper limba română, Comper Matematică –toate cadrele didactice cls. a II-a 

- Simpozionul elevilor “Împreună facem şcoala să zâmbească”, Şcoala Dumbrăviţa -

menţiune – prof. Miloş 

- Concurs “Diversitatea în viaţa noastră”,CJRAE –premiul I şi premiul III– prof. Miloş 

- Concurs de recitare în grai bănăţean – premiul III – prof. Grigoriu A. 

- Concurs interjudeţean chimie “Memorial Octavian Larionescu”, ediţia a IX-a – 

 3 menţiuni – elevi Crivoi I., Gădău D.(VIIH), Petreuş D. (VIIIB) – prof. Glăvan Gigi 

- Concurs “Sfântul Iosif de la Partoş” –premiu special –eleva Kojnoc A.–prof. Cazacu E. 

- Concurs “Bucuria Naşterii Domnului” – premiul I – prof. Cazacu E. 

- Concurs “Feerie de iarnă” – premiul I şi premiul II – elevi Hideg D., Miholca B. – prof. 

Stroia M. 

- Concurs “Afişe pentru pace” – premiul I şi premiul special – prof. Suici D. 

      -    Olimpiada Gimnaziilor la handbal fete – faza județ eană – loc I - prof. Feneș an Zaharia 

      -    Olimpiada Gimnaziilor la fotbal băieț i–faza ZONA I Timiș oara– loc II-prof. Bobiț an 

O. 

      -    Olimpiada Gimnaziilor la ș ah – faza ZONA I Timiș oara – loc I – prof. Antal Camelia 

      -   Olimpiada Gimnaziilor la badminton– faza ZONA I Timiș oara – loc I – prof. Smolschi L. 

 

 

   Se acordă consemnării rezultatelor şcolare în documentele şcolare specifice. Membrii comisiei, 

coordonaţi de prof. Iova Angela, au desfăşurat următoarele activităţi:au verificat completarea 

cataloagelor, iar acestea au fost legate şi ştampilate, la sfârţitul semestrului au fost verificate 

mediile cu ajutorul catalogului electronic. Mai sunt de remediat probleme în registrele matricole. 

     La Cabinetul de consiliere şcolară - profesor consilier Fuiorea Denisa s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 
Situaţia beneficiarilor activităţii de consiliere (elevi / preşcolari) 

- Consiliere individuală (număr de persoane distincte care au beneficiat de consiliere) 

- primar 39 elevi, gimnazial 11 elevi 
- Consiliere de grup în cabinet (număr de persoane care au beneficiat de consiliere) 

- primar 12 elevi 
- Consiliere de grup la clasă/grupă grădiniţă (număr de persoane care au beneficiat de 

consiliere) 

- primar 90 elevi, gimnazial 290 elevi 
Situaţia beneficiarilor activităţii de consiliere (părinţi) 

- Consiliere individuală (număr de persoane distincte care au beneficiat de consiliere) 

- primar 6 părinţi, gimnazial 2 părinţi 
- Consiliere de grup în cabinet / clasă (număr de persoane care au beneficiat de consiliere) 

- primar 8 părinţi, gimnazial 4 părinţi 
Situaţia beneficiarilor activităţii de consiliere (cadre didactice) 

- primar 4 cadre didactice, gimnazial 2 cadre didactice 
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Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi de la cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică 

A. Informare şi consiliere 

 

Nr. elevilor consiliaţi Nr. părinţi consiliaţi 

Individual Grup Individual Grup 

1.  Cunoaştere şi autocunoaştere 49 240 1 - 

2. Profesii  120 120 - - 

3. Piaţa muncii 2 120 - - 

4.  Adaptarea elevilor la mediul şcolar 4 - 4 - 

5.  Adaptarea şcolii la nevoile elevilor în 

conformitate cu standardele curriculare 

1 - - - 

6. Stil de viaţă sănătos 5 - -  

7. Prevenirea comportamentelor agresive 4 90 -  

8. Consecinţele abandonului şcolar  2  2  

9. Dezvoltare personală 26 30 -  
 

Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvenţa înregistrată în şcoala noastră: 

- probleme emotionale 

-probleme de comportament 

-întârzieri în dezvoltare 

 

Copii cu CES (cu 

diagnostic) 

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară 

Nr. copii în proces de consiliere 

la nivelul cabinetului 

                  47                                    16 

 

Intervenţie  de susţinere / criză 

 

Cazuistică Nr. de cazuri 

Tulburări de  comportament              4 

Sindrom  A.D.H.D.              0 

Suicid              - 

Copii cu părinţi plecaţi în străinătate              - 

Alte tipuri              1 

 

CONSILIERE INDIVIDUALĂ ELEVI – CAZURI: 

 

 Preşcolari 
 

Clasele 

primare 

Gimnaziu TOTAL 

 U R U R U R U R 

Rezolvate          

Ameliorate    3      

Nerezolvate          

In curs de 

consiliere 
  39  11    
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CAUZE PRINCIPALE PENTRU CAZURILE NEREZOLVATE: 

Cauza I 

(foarte 

des) 

II 

 (des) 

III 

(mediu) 

IV  

(rar) 

V 

(foarte 

rar) 

 U R U R U R U R U R 

Neimplicarea familiei, mediu familial 

dezorganizat 
    X      

Nefrecventarea cu regularitate a 

grădiniț ei sau şcolii de către 

preș colar/elev 

      X    

Refuzul părintelui de a accepta 

implicarea în consiliere a copilului 
        X  

Cazuistică numeroasă ș i 

imposibilitatea derulării numărului 

necesar de ș edinț e 

  X        

Transferul elevilor         X  

Cazuri clinice       X    

Altele ... specificaț i            
 

Problematica cea mai frecventă: 

Elevi/preşcolari 

I 

(foarte 

des) 

II  

(des) 

III 

(medi

u)  

IV 

(rar) 

V 

(foarte 

rar) 

 U R U R U R U R U R 

Probleme emoţionale, managementul emoţiilor 

negative 
  X        

Probleme comportamentale, comportament 

agresiv sau inadecvat la şcoală/grădiniţă 
  X        

Dificultăţi de învăţare şi absenteism        X    
Deficit de atenţie şi hiperactivitate     X      
Probleme de adaptare       X    
Altele enumerati           

Părinţi U R U R U R U R U R 

Comunicare şi relaţionare cu copiii, abordarea 

problemelor emoţionale 
  X        

Modalităţi de disciplinare pozitivă, 

managementul conflictelor 
    X      

Sprijin în adaptarea copiilor/elevilor la noul 

mediu şcolar (şcoală sau grădiniţă) 
      X    

Probleme personale, divorţ       X    
altele enumerati            

Cadre didactice U R U R U R U R U R 

Gestionarea comportamentelor agresive ș i 

opozante, noncompliante (şcoală şi grădiniţă) 
      X    

Managementul cazurilor copiilor cu tulburări 

emoţionale 
        X  

Managementul clasei         X  
Probleme privind comunicarea cu părinț ii         X  
Strategii în sprijinirea copiilor cu greutăţi de 

învăţare, CES 
      X    
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altele enumerati            
 

Ghidul  pentru adaptarea curriculară a fost prezentat în prima activitate a comisiei de 

instruire metodică instruirea cadrelor didactice nou venite în şcoală, în care au fost prezentate  şi 

principalele direcţii de acţiune din cadrul Programului “7 Inclusiv”.  

 

 

Activitatea Comisiei de integrare a copiilor cu nevoi educaţionale speciale  a vizat: 

1. Inventarierea, depistarea şi îndrumarea în vederea obţinerii certificatului de orientare 

şcolară şi profesională pentru copii cu CES. 

În urma identificării nevoilor educaţionale ale copiilor, au fost făcute recomandări pentru 

obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională unui număr de 8 copii de la ciclul 

gimnazial şi 8 copii de la ciclul primar.  Dintre aceştia, doar o parte au obţinut certificatul de 

orientare, ceilalţi fiind cu doasarele depuse la Comisia de orientare şcolară şi profesională sau cu 

dosare nefinalizate, dar în lucru. 

 

 Nr. de copii cu 

certificat  CES la 

începutul anului 

ș colar 

Nr. de copii cu certificat  

CES obț inut pe 

parcursul semestrului I 

Nr. de copii cu 

certificat  CES la 

sfârș itul semestrului I 

Ciclul 

primar 
23 3 26 

Ciclul 

gimnazial 
20 1 21 

Total 43 4 47 

 

De asemenea au fost întocmite 43 de dosare în vederea  acordării drepturilor copiilor cu 

CES şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, conform HG 564/2017 

2. Activităţi de cunoaştere şi evaluare a elevilor în vederea stabilirii planurilor de 

intervenţie persoanlizate 

Elevilor cu CES li s-au aplicat diverse probe psihopedagogice şi logopedice în vederea 

stabilirii nivelului de instrumentare şi de dezvoltare al acestora. Astfel, s-a constatat că la ciclul 

primar, din 26 de copii cu CES, 13 sunt cu deficienţe uşoare, 1 este cu deficienţă medie şi 12 sunt 

cu deficienţe grave, iar la ciclul gimnazial, din 21 de copii cu CES, 13 sunt cu deficienţe uşoare, 3 

sunt cu deficienţe medii şi 5 sunt cu deficienţe grave. 

În urma stabilirii nivelului de dezvoltare şi intrumentare al fiecărui copil, s-au realizat 

adaptări curriculare, s-au întocmit planuri de intervenţie personalizată, atât în ceea ce priveşte 

terapia cognitivă şi sprijinul educaţional la limba română şi matematică (de către profesorii de 

sprijin Miloş Loredana, Ciuruşchin Rodica,Ţucra Floriana şi Vuşcan Emilia), cât şi în ceea ce 

priveşte terapia logopedică (prof. logoped Cebel Ioana) şi consilierea psihologică (prof. consilier 

Fuiorea Denisa).  

 La activităţile de consiliere psihologică desfăşurate de către prof. Denisa Fuiorea au 

participat un număr de 49 de elevi, dintre care 39 din ciclul primar (11 elevi cu CES) şi 10 din 

ciclul gimnazial (2 elevi cu CES), principalele problemele întâmpinate  fiind în general tulburările 

de comportament, tulburările emoţionale şi întârzierile în dezvoltare (la copii cu autism).  

 În situaţii de criză şi în cazul abaterilor disciplinare, elevii au mai fost consiliaţi şi de către 

prof. Vuşcan Emilia sau de către membri Comisiei pentru combaterea violenţei în mediul şcolar. 
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 Pentru clasa a V-a C, au fost luate măsuri speciale, urmărindu-se disciplinarea elevilor atât 

în activităţile de la clasă, cât şi în pauze, fiind acordat sprijin permanent pentru desfăşurarea orelor 

de matematică (prof. Vuşcan Emilia, prof. Fuiorea Denisa şi prof. Miloş Loredana). 

La activităţile de terapie logopedică au participat un număr de 41 elevi din ciclul primar, 

dintre  care  13 cu  CES  (toţi  cei  41  de levi vor continua terapia logopedică şi în semestrul al II-

lea). 

 3. Activităţi extracuriculare: 

 În luna noiembrie un echipaj de elevi ai ciclului gimnazial, coordonat de prof. Vuşcan 

Emilia a obţinut premiul al II-lea, iar echipajul ciclului primar, coordonat de prof. Miloş Loredana 

şi Ciuruşchin Rodica, a obţinut menţiune la Simpozionul elevilor “Împreună facem şcoala să 

zâmbească”, simpozion organizat de Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa, activitate inclusă în 

Calendarul Activităţilor Educative şi Extraşcolare al ISJ Timiş. 

La concursul “Diversitatea în viaţa noastră”, organizat în cadrul conferinţei naţionale 

“Diversitatea noastră creativă”, activitate inclusă în Calendarul Activităţilor Educative şi 

Extraşcolare al ISJ Timiş, (noiembrie 2017), elevul Botofan Alexandru a obţinut premiul I (prof. 

coordonator Miloş Loredana), elevul Mîrşa Sebastian a obţinut locul al III-lea  (prof. coordonator 

Miloş Loredana), iar elevii Duca Andrei şi Iorga Florin au obţinut menţiune (coordinator prof. 

Ciuruşchin Rodica). 

În sprijinul elevilor, la materiile de examen (limba română, matematică), cât şi a acelora la 

care se desfăşoară concursuri şcolare, învăţătorii şi profesorii au desfăşurat meditaţii şi consultaţii, 

realizate conform planificărilor orare concepute de la începutul anului şcolar. 

O atenţie deosebită s-a acordat elevilor claselor  a VIII-a care se pregătesc pentru 

examenul de evaluare naţională şi pentru examenul de admitere la liceu. Atât elevilor cât şi 

părinţilor le-au fost prezentate regulamentele de desfăşurare ale acestui examen, insistându-se 

asupra programelor pentru examenul de evaluare şi asupra condiţiilor şi etapelor de realizare a 

examenului de admitere, respectiv de înscriere la liceu.  

   Cu toţi elevii claselor a VIII–a s-a realizat testarea opţiunilor şcolare – testul INTEROPTION - 

de către  membrii comisiei de orientare şcolară şi profesională – Miloş L., Fuiorea D., - 

coordonată de prof. Blaşiu Z. 

De asemenea, clasele a VIII–a sunt cuprinse în programul CJRAE TIMIŞ – ,,De la şcoală 

la viaţa profesională spre carieră“, care se desfăşoară lunar, în câte o oră de dirigenţie, 

realizându-se teme ce vizează cunoaşterea de sine, identificarea opţiunilor şcolare, traseul 

educaţional, strategii şi tehnici de învăţare, tehnici de căutarea unui loc de muncă, etc. 

La solicitarea ISJ Timiş şi a CJRAE Timiş, elevii şi părinţii elevilor din clasele a VIII–a au 

răspuns la întrebările  unui chestionar individual privind cunoaşterea reţelei şcolare, a profilelor 

şi secţiilor, opţiunea elevilor şi părinţilor pentru anumite meserii şi pentru anumite şcoli. Sinteza 

răspunsurilor date a fost realizată de către prof. Blaşiu Z., rezultatele fiind înaintate la CJRAE 

Timiş.  

De asemenea la  orele de consiliere şi orientare, la clasele a VIII-a, se realizează teme 

vizând orientarea şcolară şi profesională, care se încadrează la „construirea carierei”. Conform 

planificării realizate, au fost desfăşurate  în primul semestru  6 teme la clasele a VIII–a. 

 

 Ca în fiecare semestru toate cadrele didactice au participat la consfătuirile organizate la 

începutul anului şcolar şi la activităţile demonstrative organizate la nivel de oraş sau judeţ.  

De asemenea în şcoală au avut loc activităţi demonstrative: 

- clasa pregătitoare:   

PB - activitate integrată „În aşteptarea lui Moş Crăciun”, prof. Sas C.,  

- clasa a II-a:  

II F -  lecţie demonstrativă integrată „Dintr-un singur puzzle” – prof. Mihăescu M. 
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- clasa a III-a:  

III D – activitate demonstrativă parteneriat „Podoabe pentru Bradul de Crăciun”–prof. Dodiţă 

A., prof. Cazacu E. 

- comisia Limbă şi comunicare:  

lecţie demonstrativă – limba engleză „Past Simple”, prof. Stoicănescu R., cl. a VI-a B 

- comisia Matematică ș i Informatică:  

    Activitatea metodică a cercului pedagogic al profesorilor de matematică gimnaziu   Timiș oara 

Nord  - 16 noiembrie 2017 

Lecț ie demonstrativă în parteneriat -  clasa a IV-a D -  Rezolvarea problemelor prin metoda 

figurativă  - Prof. pentru învăț ământul primar Luminiț a Tomuț a, Prof. Adriana Popa 

Matematica între tradiț ional ș i modern - Prof. Adriana Roman 

Educaț ia pentru carieră ș i învăț area experienț ială în lecț ia de matematică- Prof. Mihaela 

Puricică 

Consilierea părinț ilor- Prof. Vasile Roman 

Catedra de specialitate – principal mijloc de perfecț ionare a cadrelor didactice - Ș coala prin 

ochii unui debutant -Prof. Adriana Popa, Prof. Nicoleta Mihăiț ă 

- comisia Ştiinţe, Ed. Tehnologică:  

lecţie demonstrativă – biologie, „Ochiul” -prof. Ardelean L., cl. a VII-a A,  

lecţie demonstrativă – biologie, „Viermi paraziţi” – prof. Silvester M., cl. a VI-a C 

- comisia Om şi societate:  

lecţie demonstrativă la nivelul judeţului –  prof. Ţundrea M. Şi prof. Murăresu S,  

referat la nivelul cercului judeţean al profesorilor de istorie zona nord-est- prof. Palfalvi L. 

activitate demonstrativă parteneriat „Podoabe pentru Bradul de Crăciun”–prof.Cazacu E., prof. 

Dodiţă A. 

Cerc pictat icoane pe sticlă – prof. Cazacu E. 

Cerc desen – prof. Suici D. 

Slujba – Capela şcolii – prof. Cazacu E., prof. Mutaşcu C 

- comisia de instruire metodică: 

lecţie demonstrativă – ed.fizică – „Viteza” - prof. Bobiţan O., cl. a IV-a B 

activitate demonstrativă – matematică –„Modele de lecţii computerizate” – prof. Roman A. 

 

PROIECTE: 

- proiect „Toamnă mândră, darnică”- prof. Izverceanu A., prof. Robu C., prof.Sas C.-PF, PG, PB 

- proiect „Ucenicii lui Moş Crăciun” - prof.Sas C., prof. Diţă D., -  PB, PC   

- proiect „Magia Crăciunului” – prof. Tripa M., PA 

- proiect „Familia mea” - prof.Sas C., prof. Diţă D, - PB, PC 

- proiect „Împreună facem lucruri minunate” - prof. Nicoară C.-I A şi celelate cadre didactice  

- proiect  „Bucuriile Crăciunului”, prof. Cosma C.-I B, prof. Căruntu G.  

- proiect „Clipe de toamnă” - prof. Calinin A., prof. Birgean S., prof. Alexa M. 

- proiect „Mari români – Al.I.Cuza” – prof. Murgilă R. 

  

Referate, portofolii: 

- comisia înv. cls.preg. - 1 referat, comisia înv.I: 1 referat, comisia înv.II: 1 referat, comisia 

înv.cls.III-IV – 0 referate, comisia de limba română – limbi străine– 1 referat, comisia de fizică-

chimie biologie-educaț ie tehnologică-2 referate. 

Mese rotunde, dezbateri, prezentări de cărţi, informări bibliografice: 

- comisia învăţătorilor claselor pregătitoare- 1 activitate, comisia învăţătorilor claselor I- 2 

activităţi, comisia învăţătorilor claselor II – 2 activităţi, comisia învăţătorilor claselor III -  

IV- 4 activităţi, comisia de limba română –limbi străine- 2  activităț i, comisia de 

matematică-informatică-1 activitate, comisia de fizică-chimie-biologie-educaț ie 
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tehnologică – 1 activitate, comisia de istorie-geografie-cultură civică-religie-arte -1 

activitate, 

Ţinându- se cont de aceste priorităţile de dezvoltare ale şcolii, dar şi de faptul că 

formarea şi perfecţionarea reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de  

dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate intr- o varietate 

de astfel de activităţi unele în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al 

curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor 

personalului didactic la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  

 Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a 

realizat astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate 

de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  ( CCD, ISJ, MECTS).  

      Toate cadrele didactice din unitatea noastră au participat la consfătuirile organizate de ISJ 

Timiș  la inceputul anului scolar. In cadrul comisiilor organizate la nivelul scolii s -au desfăsurat 

lectii demonstrative cu scopul de a impărăș i din cunoș tintele acumulate si celorlati colegi de 

catedra.  

Cadrele didactice au fost permanent informate  despre oferta cursurilor de către CCD 

Timiș  cât ș i despre gradele didactice. 

Astfel în acest semestru următoarele cadre didactice s-au înscris la examenul de definitivat: 

1.Laura Brătan-Lb.Engleză 

2.Iasmina Ț urlea –Lb.Engleză 

3.Stroia Maria –Ed.Muzicală 

4.Antal Carolina-Ed.Fizică 

5.Dragomir Georgiana-Institutor 

6.Robu Cristina -Institutor 

7.Izvercianu Alexandra-Institutor 

 Aceste cadre didactice urmează să îș i susț ină inspecț ia. 

 Cadre didactice înscrise la Gradul Didactic II 

1.Stoicănescu Ramona-Lb.Engleză(a efectuat Inspecț ia specială în 15 decembrie 2017) 

2.Rus Raluca-Ed.Fizică(Inspecț ie curentă în următoarea perioadă) 

Cadre didactice înscrise la Gradul Didactic I 

1.Rita Murgilă –Institutor(a efectuat Inspecț ia finală în 13 decembrie 2017) 

2.Popa Orieta –Institutor(susț inerea colocviului în următoarea perioadă) 

3.Sava Claudia –Lb.Engleză(susț inerea colocviului în următoarea perioadă) 

4.Bobiț an Ovidiu –Ed.fizica(susț inerea colocviului în următoarea perioadă). 

Cursuri de perfecţionare: 

- curs „Jocul didactic centrat pe competenţele curriculare” Sas C., Diţă D., Robu C., Izverceanu A., 

Ştefan M., Nicoară Carmen, Cosma Cristina,  Olaru M., Petcov L., Dragomir G, Boanchiş M. 

Breban O., Banc M., Blidar A., Sârbu T., Iova A., Murgilă R., Mihăescu M., Birgean S., Dodiţă A.,  

Calinin A., Luca, Alexa M., Tomuţa L., Popa O., Aipu M., Ţundrea M., Cazacu E., Martinescu A.,  

Blaşiu Z., Ardelean L. 

-curs pentru clasele pregătitoare: Diţă D., Robu C., Izverceanu A. 

-curs „Educaţie pentru Drepturile Omului” – Martinescu A. 

-curs „Program de educaț ie financiară” Ș coala Gimnazială nr.7 Sfanta Maria Timiș oara – Fuiorea D. 

-curs „Consilier privind orientarea în carieră” Camera de comerț  Timiș oara – Fuiorea D. 

Simpozioane: 

- Simpozionul Internaț ional “Sărbătorile Pascale între tradiţie şi contemporaneitate” – abordare 

inter şi trancurriculare” – Iaşi – prof. Sas C. 
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- Simpozionul Naț ional „Metodele de predare cu aplicabilitate la elevii cu CES” ŞcoalaGimnazială 

Nr. 16, Timişoara, - prof. Albert A.  

- Simpozionul „Şcoală şi societate  în Banat”  la ŞcoalaGimnazială Nr. 16, Timişoara – prof. 

Murărescu S., prof. Cazacu E. 

- Susţinere comunicare ştiinţifică la Societatea Istoricilor Bănăţeni – prof. Palfalvi L., prof. Ţundrea 

M. 

- Conferinț a  „Conectare prin comunicare”, Cabinet individual de psihologie Laura Bergea Caia – 

participare – Fuiorea D. 

- Conferinț a Naț ională „Diversitatea Noastră creativă-Educaț ia incluzivă”, CREI Timiș  – 

participare şi organizare – Fuiorea D. 

-metodişti şi resp. de cerc pedagogic:  

Responsabili cerc pedagogic : prof. Sas C., prof. Tripa M., prof. Palfalvi L. 

Metodişti ISJ : prof. Alexa M., prof. Calinin A., prof. Murărescu S. 

- îndrumător practică pedagogică – anul III – prof. Nicoară C., Cosma C., Albert A., Olaru M., 

Petcov L. 

Organizarea de activităţi în cadrul Centrului de excelenţă pe oraş la Liceul „Grigore Moisil” 

Timişoara – matematică  

         Clasa a VII- a  prof., Adriana Popa    18.11.2017 - Triunghiul. Linii importante în triunghi. 

Inegalităţi în triunghi  

  Ca şi în anii şcolari trecuţi, pentru cadrele didactice tinere şi pentru cadrele nou-venite în şcoală, 

activează comisia de instruire metodică ( prof. Grecea M-coordonator) care se preocupă de 

introducerea în tainele meseriei a celor tineri, dar şi cu prezentarea activităţilor şi cerinţelor şcolii. 

Comisia a desfăşurat activităţi prin care colegii nou-veniţi au aflat amănunte despre Proiectul ,,7 

inclusiv“, despre adaptarea curriculară şi avantajele utilizării metodelor activ – participative, 

despre utilizarea calculatorului şi a softului educaţional la diferite materii, cât şi a materialelor 

oferite de programul AEL. 

   Grupul de lucru  ,,Să nu-ţi uiţi aproapele “(coord.Sas C.) 

Pe lângă activităţile propuse iniţial în planul comisiei s-au derulat pe parcursul semestrului 

I  şi  altele care s-au concretizat ulterior. 

11.09.2017 – un grup de 20 de copii proveniț i din familii nevoiaș e au beneficiat de 

rechizite gratuite din partea Mitropoliei Banatului – Parohia “Sf. Ap. Petru ș i Pavel” Timiș oara; 

19.12.2017 - elevii clasei Pregătitoare B au colindat persoanele vârstnice de la Centrul de 

zi din Calea Lipovei, oferindu-le acestora daruri de Crăciun; 

05.12.2017 - 12.12.2017 – organizarea Târgului de Crăciun cu obiecte confecţionate de 

elevii ciclului primar având ca scop stimularea şi evidenţierea creativităţii şi imaginaţiei copiilor, 

dar şi ajutorarea copiilor nevoiaș i din ș coală; 

13.12.2017 – 15.12.2017 - valorificarea unor obiecte confecţionate de bătrânii Centrului 

de zi  „Sf. Apostoli Mihail şi Gavril” din Timişoara în cadrul şcolii, activitate în urma căreia s-a 

adunat o sumă de bani ce a fost donată persoanelor vârstnice din Centrul de zi mai sus amintit; 

21.12.2017 – elevul Ciopac Mario din clasa a II-a A care suferă de distrofie musculară 

progresivă, la propunerea Comisiei “Să nu-ț i uiț i aproapele!” a fost recompensat pentru 

rezultatele ș colare foarte bune de Asociaț ia PAX 21 din Timiș oara cu rechizite, dulciuri ș i 

bani; 

21.12.2017 - cu sprijinul firmei Euro - Instal au fost dăruite copiilor săraci din şcoala 

noastră pachete cu dulciuri cu ocazia  Sărbătorii Crăciunului;     

Pe parcursul semestrului, în mod individual au fost ajutaţi mai mulţi copii cu o situaţie 

familială dificilă, oferindu-li-se haine şi jucării. 

   Remarcabilă este activitatea Comisiei radio (înv.Nicoară C., Brebu C., prof. Blaşiu Z., Grecea 

C., Grigoriu A.), care implică pe de o parte pe persoanele care supraveghează funcţionarea tehnică 

şi pe de altă parte pe cei care realizează emisiunile. Materialele date pe post sunt selectate şi 
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prezentate de fiecare realizator după o formulă personală, astfel încât fiecare zi pe post să aibă o 

caracteristică, un stil, dar se prezintă şi noutăţile de ultimă oră. În activitatea postului au fost 

implicaţi şi unii elevi, şi consiliul elevilor.     

Comisia de monitorizare si coordonare a impelementarii sistemului de control intern 

managerial de la Scoala Gimnaziala Nr. 7 “Sfanta Maria” Timisoara  a realizat in semestrul I, an 

scolar 2017-2018, Regulamentul comisiei de monitorizare si coordonare a impelementarii 

sistemului de control intern managerial. Sistemul de control intern/managerial cuprinde 

mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia  are la bază 

evaluarea riscurilor. 

În acest caz, menţionez următoarele: 

    - Registrul riscurilor la nivelul entităţii, condus de secretaru lComisiei de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare metodologică este actualizat anual; 

    - Procedurile operaţionale elaborate în proporţie de 91% din totalul activităţilor procedurabile 

inventariate sunt actualizate anual; 

    - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, în mod distinct, 

acţiuni de perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi a auditorilor interni 

în activităţile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică şi 

acesta a fost actualizat în cursul anului; 

    - În cadrul entităţii publice nu exista compartiment de audit intern, acesta nefiind compus din 

minimum două persoane. 

- La data de 31.12.2017, am realizat autoevaluarea sistemului de control managerial intern, prin 

aplicarea chestionarelor de autoevaluare, intocmirea situatiei sintetice si a situatiei centralizatoare 

si a raportului asupra sistemului de control managerial intern. 

Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea 

responsabilităţii managerial şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în 

documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deţinută în cadrul 

Scolii Gimnaziala Nr. 7 “Sfanta Maria” Timisoara. 

Scoala Gimnaziala Nr. 7 “Sfanta Maria” Timisoara dispune de un sistem de control 

intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare 

rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice 

au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

 

Pe parcursul semestrului I au avut loc numeroase activităț i extracurriculare, cele mai 

multe dintre acestea desfăşurându-se in săptămâna 16-20 octombrie 2017,,Şcoala Altfel- Să ştii 

mai multe să fii mai bun”. 

 

Vizite: 

- în cartier la stomatolog (Tripa) 

- la Centrul de zi pentru persoane vâstnice (Sas, Gheorghiţă) 

- Grădiniţa Scooby Doo, Dumbrăviţa (Sas) 

- E-nel Distribuţe (Diţă) 

- Grădina Zoologică (Robu) 

- Universitatea de Medicină Veterinară USAMVB (Izverceanu, Miloş) 

- În cartier la biserică (Ştefan) 

- Planetarium (IB, IC, IE, IF, IG, Breban, Banc, Murgilă, Blidar, Pescaru, Dodiţă, Murgilă, 

Martinescu, Stroia) 

- Fabrica de pâine Fropin (Sârbu, Alexa) 

-  Parcul Copiilor (Miloş, Brebu) 

- DGASP Timiş (Miloş, Popa O.) 

- Parcul Dacia (Alexa) 

- Cimitirul Eroilor (Alexa) 

- Iulius Mall (Luca, Murgilă) 
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- Biblioteca şcolii (Pescaru, Popa O.) 

- Piaţa Lipovei (Pescar) 

- Parcul Botanic (Dodiţă, Popa O.) 

- Fabrica produse farmaceutice B. Braun (Gheorghiţă) 

- Muzeul Revouţiei (Aipu, Grbici-Krebs) 

- Centrul Militar Timişoara–Expoziţie de tehnică militară, Expoziţie pictură (Ţndrea-VIIH) 

- Muzeul Banatului (Ţundrea - VIC) 

- Experimentarium (Comloşan-VIH, Ţundrea) 

 

 

Excursii: 

- Fabrica de jucării Arădeanca – Arad (Temelie, IE, Ţubdrea, Cazac) 

- Excursie la Ferma Pomicolă Periam - IA 

- Excursie Herneacova (IB, Tomuţa, Stroia) 

- Excursie Valea lui Liman (Stoicănescu, Martinescu) 

- Excursie Arieşeni (Grecea, Cazacu, Suici) 
 

 

Expoziţii: 

- “Clipe de toamnă” (Birgean, Calinin, Alexa – organizatori, participanţi cls. Preg, cls.I, 

cls.II) 

- “Toamnă mândră darnică” 

- “Magia Crăciunului” 

- “Târgul de Crăciun” (Popa O.-organizator,) 

- Mihai Eminescu 

- 24 ianuarie – Ziua Unirii 

- Expoziţia Proiectului “Sărbătoarea Învierii – Lumina sufletelor noastre” 

- “Bucuriile iernii” (cls.II) 

- Drepturile copilului (cls.I) 

- Sistemul solar (IB) 

- “O, ce veste minunată!” (cls.I, cls.II) 

- “Mituri şi legende”  

- “Sfântul Martin” 

- Ornamente de Crăciun (Muică, Ardelean, Glăvan) 

- “Cosmos” (Murărescu, Ţiglă) 

- Expoziţie interdisciplinară istorie-religie “Holocaustul şi religia evreilor” (Palfalvi, 

Ţundrea, Martinescu, Cazacu, Mutaşcu) 

- Expoziţie “Ziua Mondială a Bibliei” (Cazacu, Mutaşcu) 

- Expoziţie “1Decembrie”- desen (Suici) 

- Expoziţie “Peisaje de iarnă”- desen (Suici) 

- Expoziţie “Vacanţa în imagini”- desen (Suici) 

 

 

Vizionare film Iulius Mall (IA, IB, IC, IE, IG, toate cadrele didactice –cls II, Miloş, VC, VIIIH, 

VID, VH) 

 

REVISTE: 

-Revista şcolii „Steaua Polară”- membru în colectivul de redacţie Sas, Sârbu, Birgean 

 Au fost scrise articole în revista şcolii : Sas C – 3 articole, Tripa M – 2 articole,  Popa O., Tomuţa 

L, Aipu M, Cazacu Elena. 

                                

- Articol în Auxiliarul didactic “Visuri de copil pe aripile toamnei” – Ştefan Maria 
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- Articol în cadrul Simpozionului “Şcoală şi societate în Banat” – Murărescu Sorina 
 

 

 

Proiecte si programe derulate in an şcolar 2017 – 2018 

 

 
DOMENIUL TITLUL 

PROIECTULUI 
RESPONSABIL GRUP ŢINTĂ  

Beneficiari direcţi 
PERIOADA DE 
 DERULARE 

Proiecte şi programe în domeniul  
protecţiei mediului: 

Zilele ECO în şcoala 
ta - ECOTIC 

Prof. Lavinia Ardelean 

Elevi din ciclul primar  
şi gimnazial 

Octombrie 2017– mai 
2018  

Baterel şi lumea NON 
– E - EMVIRON 

Octombrie 2017– mai 
2018  

ECO - ATITUDINE Octombrie 2017– mai 
2018  

Proiecte şi programe în domeniul 
tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiei: 

T.I.C. 7 Prof. Roman Vasile 
Prof. Roman Adriana 

Elevi din clasele de  
gimnaziu 

An şcolar 2017 – 2018 

Învăţare pentru 
societatea cunoaşterii 

Prof. Blaşiu Zorana 
Prof. Comloşan Adriana 

Elevi din clasele de  
gimnaziu 

An şcolar 2017 - 2018 

Platforma AEL Cadre didactice Elevi din clasele de  
gimnaziu 

An şcolar 2017 - 2018 

Sigur. Info-Ora de net Prof. Comloşan Adriana 
Prof. Puricică Mihaela 
Prof. Şerbănete Andreea 
Prof. Roman Vasile  

Elevi din clasele de  
gimnaziu 

Semestrul  I 
Octombrie-Noiembrie 
2017 
 

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

Proiectul ,,ZÎN-
Împreună suntem 
,,altfel” 

Prof. Şerbănete Andreea 
 

Elevi din clasele de  
gimnaziu 

13-17 noiembrie 2017 

Simpozionul elevilor 
,,Copilăria de ieri şi de 
azi” 

Prof. Grbici Krebs  
Renate 

Elevi din şcoli din  
Timişoara 

 Octombrie 2017 

Scrierea unui Proiect 
Erasmus+ 

Echipa de proiect Elevi din şcoli din  
Timişoara 

 Ianuarie-februoarie2018 

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

Programul Şcolar 
Colgate-Igienă orală 

Prof. Şerbănete Andreea  
 

Elevi din ciclul primar Septembrie-Octombrie  
2017 

Programul ,,Cornul şi 
laptele” 
-campanie de 
promovare a 
consumului de fructe, 
legume şi lactate 

Prof. Şerbănete Andreea  
 

Elevi din ciclul primar 20-24 Noiembrie 2017 
18-22 Decembrie 2017 
 

Lecţie de primul ajutor Prof. Lavinia Ardelean 
Activitate desfăș urată în 
colaborare cu d-na doctor 
Brânzei 

Elevi din ciclul gimnazial Octombrie 2017 

Cum reacț ionăm în 
caz de dezastre 
naturale? 

Prof. Parfalvi Loredana 
Prof.Şerbănete Andreea 
Activitate desfăș urată în 
Colaborare cu ISU Timiș  

Elevi din ciclul gimnazial Octombrie 2017 

Concursul naţional 
“Mesajul meu 
antidrog” 
Secţiuni: site; 
               arte vizuale 
 

 
Prof. Şerbănete Andreea 
Prof. Roman Vasile 
 
Prof. Suici Daniel 

Elevi din ciclul  
gimnazial 

Februarie – iulie 2018 
(Înscriere şi realizarea 
 lucrărilor) 
  

SĂ NU-ŢI UIŢI 
APROAPELE 

Prof. Sas Cristina 
Prof. Popa Orieta 
Prof. Şerbănete Andreea 

Elevi cu situaţie  
materială precară 

Conform planificării 
Înscrierea într-un  
program de ajutorare a  
elevilor.Progrmul e  
realizat în colaborare cu 
Centrul de Cercetare şi  
Dezvoltate a Educaţiei 
Pentru familie Sturz 

CONSILIUL ELEVILOR 
 

Prof. Grbici Krebs  
Renate 

Elevi din clasele  
III-VIII 

Ianuarie 2018 
 

TELEMARATONUL SPERANŢEI 
Ediţia  a XXIV-a – proiect umanitar  
derulat în spriinul copiilor şi tinerilor  
care suferă de boli musculare şi 
 neuromusculare progresive 
Spectacol televizat  “Noi suntem  
prietenii voştri” 

Prof. Grbici Krebs  
Renate 
 
Prof. Şerbănete Andreea 

Elevii şcolii ianuarie  2018 
(Înscriere şi pregătire 
 programului orchestei) 
 

Proiecte şi programe destinate 
promovării sportului: 
 

STANDARDE 
EUROPENE ÎN  
ŞCOLILE TIMIŞENE-

Prof. Palfalvi Loredana 
Prof. Grecea Manuela 
Prof. Cosmescu Emil 

Echipa de handball a  
şcolii 
 

Noiembrie 2017 
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Premiul I 
 
 
 
Echipa de baschet a 
şcolii-proiect 
desfăşurat în 
colaborare cu 
Academia de baschet 

 
 
Prof. Şerbănete Andreea 

 
 
Echipa de baschet a  
şcolii –cls.I şi a II-a 

 
 
Preselecţie  
ianuarie-martie 2018 
 

Proiecte şi programe destinate 
progresului şcolar şi dezvoltării 
creativităţii copiilor: 
 

Proiect concurs 
regional de creaţie 
literară  şi plastică 
„CLIPE DE TOAMNĂ“ 

Prof. Birgean Simona 
Prof. Alexa Mihaiela 
Prof.Calinin Adriana 

Elevi din ciclul primar 24 octombrie 2017 

Proiecte şi programe destinate  
cultivării respectului faţă de cărţi 
 şi a gustului pentru lectură 

Carte frumoasă, cinste 
cui te citeşte! 

Prof. Tomuţa Luminiţa Elevi din ciclul primar  
şi gimnazial 

Semestrul al II-lea 
an şcolar 2017 – 2018 
Conform planificării 

Proiecte şi programe destinate  
bunei orientări şcolare şi  
profesionale: 

De la şcoală la viaţa 
profesională spre 
carieră 
 

Diriginţii claselor  
a VIII-a 

Elevii claselor a VIII-a Conform planificării 
(Interoptions) 

Model de consiliere 
centrat pe consiliere şi 
educarea carierei 
elevilor 

profesori Elevi din ciclul primar  
şi gimnazial 

 

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

Olimpiadele şcolare 
 INFOGIM,  
GMJ, Valeriu Alaci,  
Micul matematician,  
Comunicare ortografie.ro,  
Fii inteligent la matematică,  
Cultură şi spiritualitate, 
Lectura ca abilitate de viaţă etc) 

Prof. Aipu Mihaela 
Prof. Adriana Popa 
Prof. Roman Vasile 
 

Elevi din ciclul primar  
şi gimnazial 

 
an şcolar 2017 – 2018 
Conform planificării 

Proiecte şi programe destinate  
atragerii de finanţări: 

Proiecte finanţate de CJT 
 
Participare la Concursul  
STANDARDE EUROPENE ÎN   
ŞCOLILE TIMIŞENE  
Secţiuni: 
-Idei innovative în şcoli timişene, 
-O şcoală prietenoasă 
 

 
 
Prof. Adriana Popa 
Prof. Şerbănete Andreea 
Prof. Comloşan Adriana 
Prof. Puricică Mihaela 
Prof. Roman Vasile 
Prof. Murgilă Rita 
 

 Octombrie 2017 
 
 
Noiembrie 2017 
 

 Şcoli conectate la 
comunitate 

 Scrierea 
unui 
proiect 

  Septembrie –  
decembrie 2017 

 
 
 
Proiecte şi programe de dezvoltare  
a abilităţilor de viaţă: 
 

Educaţia pentru 
şcoală, pentru timpul 
liber şi pentru viaţă 

 Teatul în 
educaţie – 
“Sub lumina 
reflectoarelo
r” 

 “Young 
Musicians 
on the 
Stage” 
Festivalul 
Concurs al 
tinerilor 
muzicieni 
ediţia I 

Proiect al Şcolii de 
Artă din Timişoara 

 
 
Îndrumător Eva Labadi 
 
Îndrumător Bulgovici 
 
 
 
 
 

 
 
Elevi din clasele a V-a 
 şi a VI-a 
Elevi din orchestra semisimfonică a 
şcolii 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conform planificării  
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Şcoala altfel:”Să ştii 
mai multe, să fii mai 
bun!” 
“Şcoala altfel – Ghid 
de implementare 
2017” disponibil şi pe 
site-ul ISJ Timiş, la 
specialităţi – secţiunea 
activităţi educative 
şcolare şi extraşcolare 
 
 

Prof. Şerbănete Andreea 
prof. diriginţi. prof.  
pentru înv. primar,  
profesori 
 
 
 
 
 

Elevii şcolii 16-20 octombrie 2017 
 
Până în 23 septembrie 
2017 centralizarea  
propunerilor de la elevi  
şi părinţi 
Până în 1 octombrie  
2017 Realizarea  
programelor  
de activităţi pe clasă 
 

5 octombrie –Ziua 
educaţiei 

Prof. Şerbănete Andreea 
prof. diriginţi. prof.  
pentru înv. primar,  
profesori 
 

Elevii şcolii 5 Octombrie 2017 

Campania ”Opinia ta 
este un drept 
fundamental” 

Prof. Şerbănete Andreea 
prof. diriginţi. prof.  
pentru înv. primar,  
profesori 

Elevii şcolii 20-24noiembrie 2017 

Să vorbim despre 
piaț a financiară 
nebancară 
 

Prof. Popa Adriana 
Prof. diriginţi ai claselor  
A VII-a 
Autoritatea de 
 Supraveghere  
Financiară 
 
 

Elevii claselor a VII-a  
 
 

Decembrie 2017 
 
 

Şcoala după şcoală Prof. Adriana Popa Elevi din ciclul primar Conform procedurii de  
organizare a programului 

PEER-MEDIATION Prof. Comloşan Adriana 
Prof. Puricică Mihaela 
Prof. Şerbănete Andreea 

Elevi din ciclul  
gimnazial 

An şcolar 2017 - 2018 

COPIII FAC CE VĂD 
– campanie derulată 
de Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Timiş 
pentru prevenirea 
violenţei în instituţiile 
de învăţământ, a 
absenteismului şi 
abandonului şcolar ca 
efecte ale violenţei în 
familie  

Prof. Adriana Popa Elevi din ciclul primar  
şi gimnazial 

An şcolar 2017 - 2018 

IMPREUNĂ REUŞIM 
Proiectul vine în 
întâmpinarea 
problemelor elevilor cu 
părinț i plecaț i la 
muncă în străinătate . 

Prof. consilier şcolar  
Fuiorea  Denisa 
 
 

24 de elevi Conform calendarului  
de activităţi 

 

 

Menţiuni: 

 Activitatea Iubeşte deştept!-lecţie de educaţie sexual-a fost reprogramată în luna februarie 2018. 

 Activitatea din Programul Always - a fost reprogramată în luna februarie 2018. 
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CONFECŢIONAREA, ACHIZIŢIONAREA DE MATERIAL DIDACTIC 

 

- Fişe de lucru, planşe, consumabile, cărţi diverse – cls Preg 

- Instrumente musicale de jucărie, cartonaşe litere, numere – Sas 

- Fişe matematică, planşe alphabet – Nicoară, Cosma, Albert, Olaru, Căruntu 

- Planşe – organe interne, scheletul – Nicoară, Cosma 

- Piramida alimentelor – Cosma 

- Planşe – Dezvoltare personală – Petcov 

- Planşă – Piramida lecturii; material Explozia solară – Boanchiş 

- Planşe, panouri tematice, mulaje, machete, materiale pentru surse tehnologice, fişe de 

lucru, softuri educţionale, numărătoare cls II 

- Softuri educaţionale, riglete, numărătoare, căsuţa cu litere ş jucării, set Montessori - Miloş 

- Planşe ortograme – Birgean, Gheorghiţă 

- Planşe terminologie matematică – Dodiţă, Calinin, Luca 

- Panouri ilustrative, machete, materiale IT – Murgilă 

- Planşe semen de punctuaţie – Dodiţă, Calnin, Luca 

- Planşe părţi de propoziţie, domnitori, ppt – Alexa, Brebu, PopaO., Tomuţa, Pescaru 

- Baterii 9V pentru funcţionarea staţiei radio – Blaşiu 

- Sistem  scripeţi – 2 buc. – Comloşan 

- Planşe – fenomene mecanice – Blaşiu, Comloşan 

- Machete de molecule – Glăvan 

- Planşe – substanţe simple - Glăvan  

 

DOTAREA MATERIALĂ CABINETELOR  ŞI A CLASELOR 

- Mochetă, imprimantă, laminator, – Sas C, preg. B 

- Imprimantă, flip chart – Diţă D, preg.C 

- Calculator, videoproiector – Tripa M,  preg A  

- Imprimantă – a I-a A-Nicoară C 

- Consumabile, toner imprimantă – a II-a D Sârbu T 

- Laptop – a IV-a E Popa O. 

- Videoproiector – a IV-a Popa O., Pescaru M 

- Imprimantă – a IV-a AAlexa M 

- Multifuncţională –a IV-a B Brebu 

- Copiator – a III-a Birgean 

- Monitor, cafetieră – cab. limba română şi limbi străine Aipu 

- Imprimantă –  clasa a VI-a D Stoicănescu R. 

- Mobilier şcolar – clasele pregătitoare 

- Mobilier- cabinetul de sport şi socio-umane. 
 

MONTAREA PAVELELOR PENTRU AMPLASAREA A DOUĂ ANSAMBLURI 

MODULARE. 


