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Structura raportului 

  I. CINE SUNTEM? 

  II. FIŞĂ de AUTOEVALUARE  privind NIVELUL DE 
REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ 

  III. UNDE VREM SĂ AJUNGEM? 

 

 



I. CINE SUNTEM? 
 
    O  adevărată şcoală incluzivă (şcoală pentru toţi) aptă 
să integreze instructiv-educativ toate tipurile de elevi – 
de la copilul cu deficienţe până la elevul cu performanţe 
înalte – utilizând competenţa şi dăruirea tuturor 
dascălilor. 

 Colectivul didactic promovează metode centrate 
pe elev, care pun în valoare calităţile şi aptitudinile 
acestora, un management constructiv în scopul creşterii 
prestigiului şcolii. 

 

 



PROIECTE ŞCOLARE 
  Concursul  regional "O,ce veste minunată!” 

 Concursul județean ”Bucuria copiilor, bucurfia credinței” 

 Proiectul Citizen 

 Proietul “Să nu-ti uiţi aproapele” 

 Proiectul “;Șiințele pămantului” 

 Proiectul “Carte frumoasă, cinste cui te citeşte” 

 Concursuri de desen 

 



PROIECTE ŞCOLARE 
  Concursurile COMPER 

 Participarea la Proiectul european “Ora de net” - 
continuarea Programului “Sigur.info” 

 Proiectul Role and importance of creativity classroom 

 Proiectul “Primele 100 de zile de şcoală” 

 Proiectul  concurs regional  " Clipe de toamnă” 

 Proiectul T.I.C. 7 

 Proiectul 7Incluziv 
 



PROIECTE ŞCOLARE 

 Proiectul “SPORT-EDUCAŢIE-SANĂTATE” 

 Kinder+Sport: Bucuria Mişcării. Viaţa activă, viaţa 
sănătoasă( ŞI ÎN MEDIUL ONLINE) 

 Proiectul “Şi eu trăiesc sănătos!” 

 Şcoala Ecoterienilor –Ecotic 

 Proiectul eTwinning ”dor de toamnă,dor de școală”, 

    Be free to learn with fun and follow your passions 

 

 



 

 Porţi şi suflete deschise   

 Proiectele cu temă ecologică; 

 SIGUR INFO; 

 Proiecte pe teme sportive 

 Proiectul ERASMUS   K 122 ”Armonie într o școală incluzivă” 

 

      Proiectul Creative Classroom-A new beginning 

      Proiectul international Learning with fun 



Rezultate obţinute la Evaluările Naţionale 
(2018, 2019,2020, 2021) 



EvaluareNaţională 
 
 la  nivel naţional a fost de 76,8% 

 la  nivelul judeţului Timiş a fost de 77,8%. 

 la nivelul şcolii noastre 89,9% 



FIŞĂ de AUTOEVALUARE  privind NIVELUL DE 
REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ 

Indicatori de performanţă: 

DOMENIUL: 

              A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

DOMENIUL: 

              B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

DOMENIUL:   

              C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 













III. UNDE VREM SĂ AJUNGEM? 
 
În anul şcolar 2022-2023 ne propunem 

1. Intervenţii / activităţi la nivel de curriculum şi metodologie didactică: 

Crearea unui mediu educogen prin: 

 Utilizarea în activitatea didactică a unor mijloacelor moderne  de învăţare; 

 Utilizarea de Resurse Educaționale Deschise (RED) ca modalități de învățare adaptate nevoilor specifice 
procesului instructiv-educativ; 

 Organizarea unor activități de învățare pe platforme online, care vizează dezvoltarea unor competențe 
cheie ale elevilor, pentru învățarea pe tot parcursul vieții; 

 Desfășurarea unor activităţi care vizează  dezvoltarea caracterului și  a personalității  copiilor; 

 Atragerea elevilor către domeniul ” Programare și Tehnologia Computerelor prin proiectul KIDS IN TECH 
și evenimentul ” HOUR OF CODE” 

 Participarea elevilor la proiectul SPORT EDUCAȚIE SĂNĂTATE / IES 7 

 Asigurarea unui mediu de siguranță; 



2. Intervenţii / activităţi la nivel extracurricular: 

 Realizarea de noi proiecte județene, naționale și europene; 

 Desfăşurarea unor activităţi în cercuri de arte şi limbi moderne; 

 Crearea de parteneriate cu diferite instituţii; 

 Desfășurarea unor programe educaționale derulate în 
parteneriat cu MEN,cu orice organizație 
guvernamentală/nonguvernamentală, firme sau companii. 

3. Intervenţii / activităţi privind baza materială şi dotarea: 

 Dezvoltarea bazei materiale a școlii prin dotarea sălilor de clasa 
cu mijloace moderne. 

 Dotarea ,după nevoi,a tuturor sectoarelor din instituție. 


