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VIZIUNEA 

“O EDUCAŢIE DE CALITATE ESTE CONDIŢIA 

CIVILIZAŢIEI ŞI PROGRESULUI UNEI NAŢIUNI” 

MISIUNEA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 DOREŞTE OBŢINEREA PERFORMANŢEI DE CĂTRE 

FIECARE ELEV PRIN DEZVOLTAREA LA NIVELUL SUPERIOR AL CAPACITĂŢILOR 

SALE. 

OFERIM O EDUCAŢIE FUNDAMENTATĂ NU DOAR PE REGULI ABSTRACTE, CI 

MAI ALES PE PUTEREA EXEMPLULUI,  PE ÎNVĂŢAREA AVÂND LA BAZĂ MOTIVAŢIA, 

DESCOPERIREA PERSONALĂ ŞI ENTUZIASMUL, ÎN CONTEXTUL UNUI NIVEL OPTIM 

AL CERINŢELOR. 

IMPLICÂND ŞCOALA ÎN VIAŢA COMUNITĂŢII ŞI COMUNITATEA ÎN VIAŢA 

ŞCOLII, CU PROFESIONALISM ŞI RELAŢIONÂND PERMANENT CU PĂRINŢII, REUŞIM 

SĂ OFERIM O EDUCAŢIE DE CALITATE CE PERMITE ABSOLVENŢILOR NOŞTRI SĂ-ŞI 

DETERMINE VIITORUL. 
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CAPITOLUL I: MISIUNE, VIZIUNE, VALORI 

 

Valorile (Hofstede, G., Managementul structurilor multiculturale, Bucureşti, Editura Economică, 

1996 ) sunt tendinţe cuprinzătoare, sentimente care au o  parte pozitivă şi una negativă, fiind printre 

primele învăţate de copii în mod  inconştient, dar implicit. Putem afirma fără teama de a greşi că valorile 

sunt cele mai importante elemente ale şcolii , sunt standarde personale, adânc fixate în gândirea cadrelor 

didactice şi prin ei ale elevilor, care influenţează aproape toate aspectele vieţii lor, inclusiv judecăţi 

morale, reacţiile faţă de alţii şi angajamentul asumat faţă de scopurile personale şi ale organizaţiei. 

Acestea sunt considerate „piatra de temelie” a culturii organizaţionale. Valorile sunt “ esenţa culturii”, 

esenţa filosofiei organizaţiei despre succes, elementul central care dă sensul unei direcţii comune şi indică 

membrilor sistemului cum trebuie să lucreze împreună. Managementul acestei instituţii a învăţat să 

formuleze şi să adapteze valorile organizaţionale pe baza identificării valorilor membrilor ei. Dacă 

valorile şcolii ca organizatie sunt congruente cu valorile individuale colective va exista o aliniere 

culturală care constituie nimic altceva decât cheia succesului 

Comportamente şi relaţii .Elemente caracteristice comportamentelor individuale  

Necesităti:  

● spaţiile şcolare au fost modernizate şi asigură un climat fizic bun   

● oamenii au nevoie de recunoaşterea muncii lor, a abilităţilor lor de a se integra într-un colectiv cu 

pretenţii, a succeselor obţinute în diverse domenii/activităţi  

Credinţe/Mentalităţi  

● Sunt cadre didactice care cred că respectul faţă de ceilalţi, responsabilitatea, verticalitatea, 

seriozitatea, buna pregătire, consecvenţa în muncă, corectitudinea, profesionalismul, 

punctualitatea sunt valori /comportamente care duc şcoala în viitor  

● Sunt colegi care consideră că ar trebui schimbate mentalitățile care conduc  respectarea selectivă 

a regulilor şi obligaţiilor, credinţa că lucrurile merg de la sine, indiferenţa ș.a.  

Evaluarea performanţelor individuale şi recompensele  

Din chestionarele privind principiile calităţii reise că:  

- evaluarea cadrelor didactice este eficientă, profesorii având calificative adecvate;  

-2/3 consideră că autoevaluarea este riguroasă şi are drept rezultat identificarea priorităţilor, 

stabilirea unor ţinte ambiţioase de îmbunătăţire şi planificare.  

Din chestionarele completate de elevi  reiese că  aceştia  sunt 75-80 % mulţumiţi de sistemul 

de evaluare, considerând că evaluarea  este corectă, dar că se mai realizează discriminări, că sunt 

profesori care nu notează întotdeauna doar după cunoştinţe .  

Elemente caracteristice pentru comportamente şi relaţii de grup  
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 Se pune accent si s-a lucrat la elaborarea unor  proceduri complete privind comunicarea 

formală și informală, internă și externă.  

Elemente de management al resurselor umane 

Strategia şcolii a fost formulată corespunzător noilor tendințe și este racordată la valorile 

calităţii, valori promovate la nivel naţional, european şi internaţional. Misiunea, viziunea, 

obiectivele şi ţintele strategice din PDI au fost promovate şi articulate în mod coerent cu planurile 

manageriale și planurile operaţionale . Din chestionarele privind principiile calităţii reise că mai 

există domenii care pot fi îmbunătățite.  

Climatul organizaţional   

Majoritatea cadrelor didactice sunt mulţumite în legătură cu ceea ce fac dar„ e loc de mai bine”. În 

şcoală există un climat de încredere. Profesorii sunt convinşi de viitorul şcolii ca o şcoală de prestigiu, o 

şcoală europeană cu un învăţământ modern.  

Comportamente / caracteristici care conduc la acceptarea unui individ în cadrul organizaţiei 

Majoritatea cadrelor didactice consideră corectitudinea, respectul faţă de ceilalţi, profesionalismul, 

receptivitatea la nou, respectul faţă de profesie, faţă de elevi, colegi, verticalitatea, seriozitatea ca 

valori necesare acceptării în cadrul organizaţiei.  

            Stilul de muncă  

Din chestionarele privind principiile calităţii reise că:  

- majoritatea profesorilor consideră că acordă elevilor tot sprijinul pentru a înţelege, pentru a se înscrie 

în programa de învăţare corespunzătoare nevoilor lor şi acordă egalitate de şanse, încurajând elevii să-

şi asume responsabilităţi în procesul de învăţare  

- majoritatea profesorilor consideră că oferă elevilor feedback, că asigură o evaluarea formativă 

adecvată, că selectează o gamă variată de resurse şi materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de 

diferitele nevoi ale acestora.  

Din chestionarele completate de elevi reise că majoritatea sunt mulțumiți de modul în care profesorii 

își fac datoria la catedră.  

 Având în vedere numãrul relativ mare de cadre didactice si de elevi, posibilitãtile de dezvoltare ale 

creativitãtii individuale prin acceptarea unor noi concepte, roluri sau modele exemplare au o larga paleta 

de manifestare, atât în cadrul colectivului de cadre didactice cât si în cel al  grupurilor de elevi. 

Consiliul Profesoral si Consiliul de Administratie au încercat sã facã aceste norme mai maleabile, 

sã le dea o acceptiune mai umanã, sã creeze o mai mare apropiere, o mai largã cunoastere si o mai bunã 

posibilitate de comunicare, atât între cadrele didactice, între cadrele didactice si elevi, cât si între elevi. 

Ne strãduim ca toti sã înteleagã si sperãm sã si accepte un nou set de valori legate indisolubil de 

idealurile grupului nostru, având astfel posibilitatea de a alege între mai multe alternative, de a actiona. 

Motivatia interioarã a fiecãruia poate avea un rol decisiv. 
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Numãrul relativ mare de membrii din organizatia noastrã, coexistând in clădiri diferite reprezintã 

o structură de corpuri diferite ca dimensiuni, dar articulate printr-o seria de trãsãturi comune. Ca si în 

cazul personalitãtii umane, organizatia noastrã este diferentiatã de alte organizatii din unitãtile scolare, 

prin ceea ce o singularizeazã: preferintele profesorilor, elevilor si pãrintilor, valoarea sau imaginea scolii. 

Trebuie sã fie în atentia noastra permanent identificarea acelor elemente culturale esentiale în 

vederea folosirii cãilor adecvate de schimbare a ceea ce este de schimbat si de pãstrare a ceea ce este de 

pãstrat. 

În ceea ce priveste aspectul concret al elementelor definitorii ale culturii organizationale din 

unitatea noastrã, precizãm urmãtoarele: 

 Existenţa unei uniforme specifice pentru elevi. 

 festivitãtile ocazionate de deschiderea si închiderea anului scolar se fac întotdeauna în 

prezenta tuturor profesorilor,reprezentantilor comunitãtii locale, ai bisericii si politiei, pãrinti 

si elevi. Acestea au menirea de a crea o atmosferã sãrbãtoreascã, unicã si destinsã, de 

apropiere interumanã între membrii organizatiei. Scoala încearcã prin acest lucru sã confirme 

si sã justifice aprecierile pozitive de care se bucurã din partea elevilor si a profesorilor. 

 în scoalã se organizeazã manifestãri si cu alte prilejuri (8 Martie, 1 decembrie, 5 

OCTOMBRIE, zile onomastice, pensionãri….. ), scopul fiind cel anterior precizat 

 comunicare bunǎ la toate nivelurile ,între toţi membrii organizaţiei 

 la nivelul grupelor de elevi, activitatea se desfãsoarã în condiţii bune 

 relatiile elev-elev au de multe ori aspecte contradictorii. Emotivitatea specificã noilor veniti în 

scoalã le cere acestora un timp mai îndelungat pentru a se cunoaste reciproc, a-si analiza 

sentimentele, dorinte, afinitãtile comune si a se integra în organizatie. Lucrul acesta nu 

înseamnã o uniformizare a intereselor elevilor si lasã loc creativitãtii personale, manifestãrilor 

individuale, aprecierilor valorice pozitive sau negative. 

Considerãm ca în momentul de fatã edificarea unei culturi scolare  trebuie sã promoveze 

alternativitatea si pluralismul, adaptabilitatea si creativitatea, discriminarea pozitivã a diferentei si 

formativitatea, parteneriatul si coevolutia. Fãrã toate acestea nu poate fi construitã o societate cu adevãrat 

democraticã, iar cultura scolarã româneascã se va situa totdeauna la periferia lumii civilizate. 
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TIPUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT an scolar 2019-2020 

Tip: şcoală cu clasele clasa pregatitoare pana la clasa a VIII-a, iar in structura are Gradinita PP 27 care 

are 8 grupe,  grupe mici, mijlocii si mari, învăţământ general obligatoriu de stat. 

Formă de învăţământ: zi 

           învăţământ tradiţional cu clase de învăţământ alternativ    

         

Nivele:  

  

 prescolar 

 primar 

 secundar inferior 

 

 SITUAŢIA JURIDICĂ 

Şcoala a fost intabulată conform cărţii funciare nr 120696 Timişoara, de către Statul român, cu nr 

4513/1975 în folosul Consiliului Popular al Municipiului Timişoara şi a fost în administrarea Ministerului 

Educaţiei şi Învăţământului conform HCL 225/1997 şi edificarea construcţiei cu nr 6957/1998, 

actualmente aflându-se în proprietatea Consiliului Local Timişoara. 

  

UTILITĂŢI 

Şcoala are centrală telefonică, canalizare, apă rece şi caldă curentă, încălzire centrală (Calor) 

 BAZA MATERIALĂ 

Gradinita are in dotare: 

 8 sali de clasă 

 3 cabinete 

 1 sala de sport 

 Spatiu de joacă amenajat in curtea şcolii. 

 

 

Şcoala are în dotare: corp de cladire A pe strada Brânduşei nr.7 cu: 

 26 săli de clasă; 

 un laborator de chimie; 

 un laborator de biologie; 

 un laborator de fizică; 

 un laborator de informatică; 

 un cabinet metodic, dotat cu calculatoare şi xerox pentru cadre didactice;cabinet 

prof. chimie,fizică biologie 

 o sală de sport; 

 trei terenuri de sport, unul de baschet, 2 de fotbal, mese de tenis de masă 

 un parc de joacă pentru copii, cu un parc generos 

 un cabinet medical; 

 vestiare moderne atât pentru elevi cât şi pentru profesori; 

 un cabinet de psiho-pedagogie; 

 o bibliotecă cu peste7000 de volume. 
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Corp de clădire B pe strada Ulmului nr.2 având: 

 

  36 săli de clasă 

  1 cabinet medical 

  3 cabinete profesori 

  1 sală profesorală 

  2 terenuri de sport 

 

 mobilier  nou in toate salile de clasă, modern cu dulap individual pentru fiecare elev , viu colorat; 

 laboratoarele de chimie şi biologie dispun de material didactic divers, de 

      ultimă generaţie, calculatoare de ultimă generaţie, videoproiector; 

 laboratorul de fizică a fost recent parchetat şi dotat cu o reţea de 25 calculatoare  performante, 

videoproiector, tablă SMART,calculator performant in cabinetul profesorului de fizică şi  material 

didactic in valoare de 60000 lei pentru predarea fizicii în gimnaziu; 

 laboratorul de chimie este dotat cu 16 calculatoare de ultimă generaţie , videoproiector, table 

ecologice; 

 laboratorul de informatică: 

  gimnaziu – 30 calculatoare de ultimă generaţie  şi un server, soft performant ,imprimantă 

nouă, table ecologice, videoproiector; 

 15 table inteligente de ultimă generaţie sunt actualmente instalate in sălile de clasă şi laboratoare  

 cabinet profesorului psiholog , dotat cu bibliotecă, două birouri, un computer conectat la internet, 

multifuncţională; 

 sala de sport este dotată cu  saltele noi, ladă de gimnastică, trei capre recent reparate,  mingi, 

bănci, spaliere, panouri baschet, frânghie pentru căţărări, aparate fitness; 

 jaluzele verticale în toată şcoala; 

  a fost reparat gardul şcolii, au fost refăcute porţile de acces în curtea şcolii, 

  a fost amenajat un spaţiu modern de joacă pentru copii. 

 internet in fiecare incapere, 

  statie de radioamplificare in toată şcoală,  

 monitorizare video a incintei, interfon, 

  sistem de pază cu senzori şi monitorizare firma de pază 

 

 sala profesorală la standarde europene 

 

 

INFORMAŢII DESPRE PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC 

 personal didactic; 

 personal didactic auxiliar; 

 nedidactic; 

Nivelul de formare al personalului didactic2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fără 

definitivat 
Definitivat 

Gradul 

didactic II 

Gradul 

didactic I 
Total 

1.  Învăţători 1 2         -             3 

2.  Educatori 1  - 1 1 3 

3.  Profesori 23 25 14 57 119 
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     Încadrarea personalului didactic în septembrie 2017:     

 Suplinitori Detaşaţi Titulari Total 

1.  Învăţători - - 2 2 

2.  Educatori 1 - 2 3 

3.  Institutori - - - - 

4.  Profesori  31 2 87    120 

  

 

 Metodişti I.S.J. 
 

 Prof. Modra Cristian 

 Prof. Racz Attila 

 Prof. inv. pr.Vitu Snejana 

 Prof. Simona Sîrbu 

 Prof. inv. pr.Albulescu Cornelia 

 

Formatori ISJ, CCD 

 Prof.inv. pr.Vitu Snejana 

 

Formatori acreditati CNFPA: 19 cadre didactice 

Personal nedidactic scoala 

 17 posturi – personal îngrijire şi curăţenie 

 3 post muncitor 

 5 posturi paznic 

Personal didactic auxiliar: 

 2 posturi – secretar; 

 1 post informatician 

 1 posturi – bibliotecar; 

 1 post contabil  

 1 post administrator gradinita 

 

 

 Din situatia statistica rezulta : 

 Elevi inscrişi la inceputul anului :1640 

 Elevi ramasi inscrisi : 1628 

 Promovati : 1628 

 Procent : 100% 

La ciclul primar : 1053 

 Elevi ramasi inscrisi : 1051 

 Promovati : 1051 

 Procent :100% 

La ciclul gimnazial :593 

 Elevi ramasi inscrisi :577 

 Promovati : 577 

 Repetenti : - 

 Procent : 100% 
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NUMĂR DE CLASE IN 2019-2020 

 

 

STATISTICA REZULTATE ȘCOLARE 2019-2020 
CLASA PREGĂTITOARE - CLASA a VIII-a 

 
 

MEDII INTRE Abandon 

1-
1,99 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-
4,99 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 10 

NR. ELEVI 1 0 0 0 0 4 9 35 152 555 872 

PROCENT 
(%) 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,55 2,15 9,34 34,10 53,56 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Clase CP    I II III IV V VI VII VIII 

Număr    8     8 9 9 9 6 6 4 6 

43 22 
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EVALUAREA NATIONALA CLASA A VIII A 

I. ORGANIZARE 

În centrul de examen nr. 34 – Evaluare Națională la clasa a VIII-a de la Școala gimnazială nr. 24, 

organizarea examenului a fost făcută cu seriozitate și profesionalism. Comisia, formată din președinte, 3 

membri și persoana de contact, a luat toate măsurile pentru a asigura desfășurarea în condiții optime a 

acestei activității. În prealabil s-a discutat cu părinții și cu elevii despre importanța acestui examen. De 

asemenea, a fost prezentat, recunoscut și  afișat calendarul desfășurării examenului. S-a facut tot ce a fost 

necesar pentru ca elevii și părinții să știe totul despre Evaluarea Națională. Un aspect important al evaluării 

a fost cel privind cunoașterea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale – Anexa 

nr.2 la ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010- de către cadrele didactice implicate în acest proces. A fost 

propusă în timp util Comisia din Centrul de Examen și cadrele didactice care vor asista la aceste probe. 

Documentele au fost transmise în timpul necesar la ISJ Timiș pentru validare. De asememea s-a realizat 

instruirea membrilor Comisiei și a asistenților conform Metodologiei. Directorul școlii- Președintele 

Comisiei, persoana de contact  au participat la instruirea ce s-a organizat la nivelul ISJ Timiș. Cele 17 săli 

în care elevii au susținut probele au fost dotate cu camere de supraveghere audio-video in sistem 

centralizat și au fost sigilate înaintea fiecărei probe. Pe fiecare ușă a fost afișat un extras din Metodologie 

cu obligațiile ce revin elevilor la intrarea în sală și lista cu candidații, informarea ca sală e supravegheată 

audio-video si lista cu candidatii conform EVNAT, precum si toate materialele informative referitoare la 

reglementarile generate de pandemia cu COVID 19, pentru care s-au respectat toate masurile impuse. 

II. DESFĂȘURARE 

 În perioada desfăşurării examenului activitatea s-a realizat conform Metodologiei şi Programului 

orar aprobat în CA, în condiții foarte bune. Comisia și profesorii asistenți s-au prezentat în fiecare zi de 

examen la ora 7 și au fost instruiți pe bază de proces verbal referitor la atribuțiile ce le revin, insistându-se 

asupra corectitudinii desfășurării examenului şi a respectării circuitelor şi măsurilor de prevenire şi 

combatere a răspândirii infectării cu noul coronavirus.Fiecare profesor  asistent a semnat fișa de atribuții și 

declarațiile,  prin tragere la sorți au fost repartizați pe săli și au primit dosarul cu foile tipizate, etichetele, 

ciornele ștampilate, borderoul de preluare a lucrărilor, PV de instruire a candidatilor si tabelul cu 

semnaturi, PV predare a codurilor de bare fiecărui candidat, modelul de completare a tipizatelor. 

Candidații au intrat în centru  de la ora 8, au predat obiectele la sala de bagaje și au fost așezați în sali în 

ordinea alfabetică de pe listele afisate. Toate lucrurile acestora  colectate în sala pentru bagaje au fost  

preluate la sfârșitul probei. Examenul a început la ora 9 și s-a încheiat la ora 11. S-a respectat procedura de 

listare, deschidere a plicului cu subiecte, multiplicarea acestuia şi distribuirea lor în sălile de examen. În 

sălile de examen a fost ordine şi disciplină, nu s-a semnalat nici o încercare de fraudă sau alt aspect 
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neplăcut. Elevilor li s-a asigurat apa plata si pahare. La sfârşitul fiecărei probe elevii au predat lucrările 

profesorilor asistenţi care au verificat numerotarea paginilor, au notat nr de pagini in locul marcat şi elevii 

au semnat borderoul. Preluarea lucrărilor de către comisie de la profesorii asistenți s-a făcut pe bază de 

proces verbal. De asemenea s-au predat subiectele pe baza de proces verbal 

.S-a asigurat securitatea în unitatea şcolară şi în spaţiile de examen. S-a colaborat cu agenții de 

poliţie pentru sprijin, în caz de incidente. S-a colaborat cu cele trei cadre medicale care au fost repartizate 

scolii pe perioada desfăşurării examenului. La cele două probe de examen au participat 152 de elevi, 1 

absent. Prezenţa şi intrarea în sălile de examen s-a făcut în conformitate cu prevederile Metodologiei si a 

tuturor normelor si reglementărilor legale in vigoare, impuse de starea de alertă şi pentru a evita 

imbolnăvirile cu noul coronavirus. După fiecare probă a fost afişat subiectul și baremul de notare.. 

Persoana de contact a făcut raportările cerute la timp. Lucrările elevilor au fost transportate în siguranţă la 

Centrul de colectare desemnat, în plicuri sigilate  de către Preşedinte, un membru al Comisiei. Din partea 

ISJ Timiș a fost prezenta la centru pentru monitorizare  d-na inspector prof. Putnik Angela. 

Rezultatele au fost descărcate de pe aplicatia EVNAT, semnate si stampilate, apoi afisate imediat, 

la avizier si  pe site-ul scolii. 

De asemenea s-a afisat procedura de vizualizare a lucrărilor precum si orarul de depunere a 

cererilor la datele stabilite. 

S-au preluat contestatiile conform calendarului, un nr. de 7 contestatii la română si un nr. de 6 

contestatii la matematică. 

Au fost descărcate rezultatele si afisate la avizier si pe site.  

Considerăm că examenul s-a desfăşurat conform reglementărilor legale si nu a apărut nici o 

problemă. 
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Statistică rezultate finale Evaluare Nationala 
      

      

UNITATEA DE PROVENIENTA LOCALITATE INSCRISI 
CU TOATE 

REZULTATELE 

CANDIDATI 
CU MEDIA 

PESTE 5 
PREZENTI 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 TIMIȘOARA TIMIŞOARA 153 152 140 152 
    100% 99,3% 91,5% 99,3% 

      

  Medii intre: 

NEPREZENTATI ELIMINATI 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 

1 0 0 0 2 10 
0,7% 0% 0% 0% 1,3% 6,6% 

      

      

Medii intre: 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

8 18 24 41 47 2 
5,3% 11,8% 15,8% 27% 30,9% 1,3% 

 

 

Medie evaluare națională:  8,0 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 TIMIȘOARA 
 

STATISTICA REZULTATE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ LA EVALUAREA 
NAȚIONALĂ 2020 

 

MEDIA ROMANA: 8,34 
MEDIA 
MATEMATICA: 7,63 

 

NOTE ROMANA  

NOTE 
INTRE  

NR. 
MOTE PROCENT 

 1-1,99 0 0% 

2-2,99 0 0% 

3-3,99 0 0% 

4-4,99 5 3,29% 

5-5,99 10 6,58% 

6-6,99 14 9,21% 

7-7,99 18 11,84% 

8-8,99 25 16,45% 

9-9,99 71 46,71% 

10 9 5,92% 
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NOTE MATEMATICA  

NOTE 
INTRE  

NR. 
MOTE PROCENT 

1-1,99 0 0% 

2-2,99 3 1,97% 

3-3,99 4 2,63% 

4-4,99 4 2,63% 

5-5,99 12 7,89% 

6-6,99 21 13,82% 

7-7,99 33 21,71% 

8-8,99 31 20,39% 

9-9,99 35 23,03% 

10 9 5,92% 
 

 
 

MEDIA V-VIII ABSOLVENȚI 2020-2021 
      
NOTE 
INTRE 

1-
1,99 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-
4,99 

5-
5,99 

6-
6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

NR. 
NOTE 0 0 0 0 0 0 18 39 92 4 

PROCENT 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11,76% 25,49% 60,13% 2,61% 
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Pentru aceste rezultate doresc  sa aduc multumiri intregului colectiv de invatatori si profesori care, 

prin munca lor au contribuit la pregatirea si formarea absolventilor din acest an si in mod deosebit 

profesorilor de la disciplinele la care s-au sustinut testele nationale.Trebuie insa mentionat că sunt un 

număr prea mare de note sub 5 la matematica ceea ce trebuie sa constituie o preocupare la nivelul 

catedrei. 

 

 

REALIZAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE 
 

 

În anul scolar precedent s-a realizat integral planul de imbunătăţire pe care conducerea scolii 

si l-a asumat, şi anume: 

 

 

 

Nr. 

crt 

Activităţi Tipul  de 

activitate1  

Obiective Ter 

men 

Responsabil

ităţi 

Indicatori de 

realizare 

1 Schimbarea 

ofertei CDS 

in functie de 

noile condiţii 

1 Atragerea a cât mai mulţi 

elevi în unitatea şcolară 

 

 

 

Mai  Cadre 

didactice 

Safi de 

catedră 

Noile 

programe cds 

S-au realizat 

noi programe 

CDS 

2 Contract cu o 

firmă de pază 

pentru curtea 

şcolii 

3 Asigurarea pazei in curtea 

şcolii, a securităţii elevilor 

şi a cadrelor didactice. 

S-a realizat contract cu 

firma de pază  

 

Octom 

brie  

director Contract 

incheiat 

3 -

Monitorizarea 

notarii 

absenţelor în 

catalog la 

fiecare oră de 

curs 

 

 

1,2 Combaterea violenţei de 

orice tip la nivelul unităţii 

noastre şcolare şi 

abandonului şcolar 

S-a infiintat comisia de 

disciplina la nivelul 

elevilor si s-a aprobat 

procedura in baza caruia 

aceasta comisie 

funcţionează. 

S-a înfiinţat comisia de 

monitorizare a absenţelor 

care a raportat constant 

situaţia reala 

 

Perma 

nent 

Comisia 

antiviolenţă 
Grafice de 

monitorizare 

şi raportări 

periodice 

4 Organizare a 

activităţii de 

tip SDS 

2 Creşterea numărului de 

elevi care ne frecventează 

şcoala pentru a ne incadra in 

Octomb

rie  

director Funcţionarea 

programului 

cu un nr. cât 

                                                           
1  
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buget 

Obiectivul a fost atins, in 

anul scolar  avem 200 

copii in clasa pregatitoare 

 

mai mare de 

elevi 

5    Perma 

nent 

Sefi de 

comisii 

metodice/cat

edre 

Portofoliile 

sunt complete 

si verificate 

sistematic. 

6    Perma 

nent 

Şefii de 

comisii 

metodice/cat

edre 

Nr. lecţiilor in 

laboratorul de 

informatica, 

chestionare 

date elevilor 

7    Octom 

brie  

Coordonator 

proiecte şi 

programe 

educative 

Planurile de 

activităţi 

8   -  Noiem 

brie 

director Sălile 

zugrăvite, etc 

9 Participarea 

cadrelor 

didactice la 

programe de 

formare 

profesională 

si a unei 

parcari pentru 

cadre 

didactice 

4 Creşterea numărului de ore 

de formare raportat la nr. de 

cadre didactice. 

S-a realizat o bună 

implicare a cadrelor 

didactice in activităţi de 

perfectionare si formare 

pentru asigurarea predării 

on-line şi hibrid. 

Iunie  Responsabil 

cu 

perfecţionar

ea 

Actul 

doveditor al 

urmării 

cursurilor 

10 Finanţare 

nerambursabil

ă, parteneriate 

cu terţe 

instituţii şi 

agenţi 

economici 

 

4 Atragerea de fonduri, 

prezenţa membrilor 

comunităţii în şcoală la 

activităţile organizate şi 

atragerea sprijinului lor 

În cursul anului scolar 

prin implicarea cadrelor 

didactice si a conducerii 

scolii s-a reusit atragerea 

de fonduri din 2%, 

sposorizări si donaţii care 

au permis realizarea celor 

enumerate mai sus 

precum si plata 

abonamentelor scolii la 

serviciile necesare unei 

bune funcţionări, 

asigurarea materialelor de 

curăţenie necesare, a 

biroticii, a reparaţiilor 

curente de care a fost 

nevoie, s-au derulat 

proiecte cu finanţare . 

Perma 

nent 

Membrii 

C.A. 

Nr. proiectelor 

depuse 
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13 Îmbunătăţirea 

sistemului de 

colectare a 

datelor 

6 Realizarea unei baze de 

date 

Actualizarea site-ului 

scolii. 

S-a realizat un nou site al 

scolii, profesional, si s-a 

actualizat informaţia, s-a 

platit gazduirea lui pentru 

un an de zile, urmând să 

se continue abonamentul. 

 

Perma 

nent 

Decem

brie  

Membrii 

C.A. 

Baza de date 

14 Îmbunătăţirea 

sistemului de 

evaluare a 

personalului, 

conform 

noilor 

modificări 

impuse de 

normele 

legale în 

vigoare 

6 Corelarea evaluării 

personalului cu progresul 

elevilor. 

Septem

brie  

Membrii 

C.A. 

Fişa de 

autoevaluare 

15 Actiuni de „ 

found-

raising” 

5 Atragerea de noi fonduri 

extrabugetare 

Perma 

nent 

Director 

Comisia de 

marketing 

Donaţii şi 

sponsorizări 

16 Aplicarea de 

noi metode de  

evaluare 

(evaluarea 

iniţială 

precum şi 

evaluarea 

sumativă 

pentru a 

cuantifica 

progresul 

elevilor) 

1 Succesul elevilor noştri la 

Evaluarea Naţională, la 

concursurile şcolare, 

competiţii sportive etc. 

Scoala a ocupat locul VII 

la nivel national pentru 

cele 2 medii de zece la 

Evaluarea Natională 2020 

clasa a VIII a . 

Perma 

nent 

Şefii de 

comisii/cate

dre, membrii 

CEAC 

Rezultatele 

obţinute de 

elevi 

 

 

 

1. CURRICULUM 

 

Proiectarea activităţii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza 

abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut 

cont de noile reglementări elaborate de MEC,  precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor 

de specialitate. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor 

calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire suplimentară, 

discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe 

obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor 

de învăţare şi adaptare. 
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2. CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII 

 

La şedinţele cu părinţii ,fiecare cadru didactic a prezentat oferta disciplinelor opţionale părinţilor şi 

elevilor, acestia optand pentru disciplina ce corespunde aspiraţiilor lor.     

Toate cadrele didactice si-au ales disciplinele optionale in functie de propunerea parintilor, dar si de 

necesitatile copiilor si au respectat planificarea calendaristica. 

 

 

3. ACTIVITĂŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

 

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în 

egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile 

la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, 

activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

 

În anul 2019-2020 Şcoala Gimnazială nr.24 şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea 

activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe 

educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi 

partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul şcolar, Biblioteca, factori economici 

etc.). 

 

OBIECTIVE URMĂRITE 

 statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare 

permanentă;  

 necesitatea recunoaşterii  activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a 

educaţiei obligatorii;  

 importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor 

relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;  

 oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea 

condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi 

reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;  

 stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, 

toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;  

 utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc 

complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;  

 promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 

standardelor calităţii procesului educaţional;  

 

          În anul şcolar 2019-2020, învățătorii și profesorii diriginţi din Şcoala Gimnaziala nr. 24 din 

Timisoara au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile 

consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care 

elevul relaţionează cu şcoala, profesorii si colegii. 

  Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către 

învățători și profesori diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în 

Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. 

Colaborarea cu familia reprezintă un obiectiv major al consilierii şcolare. Astfel, au avut loc periodic 

şedinţe cu părinţii pe clase şi la nivel de şcoală .În urma acestor şedinţe, părinţii au luat cunoştinţă 
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despre regulamentul de ordine interioara al şcolii, despre planul managerial de amenajare şi dotare a 

şcolii, cât şi despre activităţile elevilor. S-au derulat săptămânal activităţi de suport educaţional pentru 

părinţi, care au urmărit consolidarea parteneriatului şcoală-familie. Fiecare diriginte șiînvățător  a 

planificat riguros activităţile extraşcolare desfăşurate împreună cu colectivul de elevi. 

 

 

Analiza S.W.O.T./Analiza P.E.S.T.E. 
 

    Puncte tari: 

- Prestigiul Școlii Gimnaziale nr. 24;  

- Cadre didactice cu pregătire de specialitate; 

- Oferta curriculară corespunzătoare cerinţelor actuale; 

- Dotare materială bună; 

- Condiţii igienico-sanitare bune (avize de funcţionare existente); 

- Încălzire la rețea; 

-  Buna colaborare cu părinţii şi comunitatea locală; 

- Rezultate bune la învăţătură şi la concursurile naţionale; 

- Număr mare de elevi participanţi la concursurile și olimpiadele şcolare, cu rezultate foarte 

bune;  

- Elevi implicaţi în proiecte internaţionale; 

- Ponderea mare a absolvenţilor admişi în licee de prestigiu; 

- Ofertă educaţională diversificată; 

- Încadrare cu o înalta pregătire profesională, deschisă schimbării în favoarea calităţii; 

- Experienţă şi rezultate bune obtinute în derularea proiectelor;  

- Aplicarea unui sistem de evaluare complex, prin îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele 

alternative;  

- Activităţi extraşcolare bogate şi diversificate în vederea afirmării personalităţii şcolii în plan 

comunitar şi a păstrării şi conservării tradiţiei locale;  

- Participare la cercuri pedagogice şi activităţi extracuriculare; 

- Parteneriate în plan comunitar local, judeţean și național; 

- Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale; 

- Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noile 

programe; 

- Atingerea obiectivelor propuse în planul managerial; 

- Cadrele didactice sunt motivate și se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor 

propuse; 

- Existenţa personalului didactic calificat în proporţie de 100% permite realizarea unui 

învăţământ de calitate; 

- Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, 

profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ; 

- Majoritatea diriginţilor au participat la cursurile de formare continuă  “Consiliere şi orientare“. 

       Puncte slabe: 

- Nu există sală de sport în clădirea învăţământului primar; 

- Acoperişul clădirii de pe strada Ulmului necesită reparaţii capitale, ca şi jgheaburile; 

- Grupurile sanitare de la parterul clădirii de pe Ulmului nr.2 nu sunt modernizate; 

- Parterul clădirii –Corp B are probleme cu igrasia; 

- Absenţa laboratoarelor, deoarece toate au fost transformate în săli de clasă; 

-  Resurse financiare limitate; 

-  Fonduri insuficiente pentru dotări moderne: staţie de amplificare pentru serbări şi un spaţiu 

adecvat desfăşurării unor activităţi de acest gen la grădiniță; 

- Personal nedidactic insuficient; 

- Elevi cu motivaţie scăzută pentru învăţare; 
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- Disfuncţionalităţile din relaţia şcoală-familie-comunitate generează în unele cazuri 

comportamente deviante ale elevilor: limbaj vulgar, distrugerea bunurilor şcolii,  violenţă, 

lipsă de respect pentru cei din jur; 

- Elevi cu CES faţă de care trebuie manifestată o grijă deosebită, în detrimentul celorlalţi elevi; 

- Număr mare de elevi în clasă; 

- Resurse financiare extrabugetare reduse; 

- Slaba implicare a unor părinţi în activitatea de educare a copiilor, precum şi în organizarea 

unor activităţi extraşcolare; 

- Introducerea orelor de Consiliere şi orientare la fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă 

puţine alternative diriginţilor pentru îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi specificul 

claselor, pentru alegerea unor teme dorite de elevi spre dezbatere; 

- Starea materială precară a unor familii. 

 

       Oportunităţi: 

 

  Desfăşurarea de activităţi centrate pe dezvoltatrea aptitudinilor şi preferinţelor copiilor şi 

părinţilor, prin activităţile opţionale şi etracurriculare; 

 Poziția strategică a unității; 

  Organizarea periodică de serbări pe diferite teme şi cu diverse ocazii (serbări de Crăciun, 8 

Martie, 1 iunie, sfârşit de an şcolar, activităţi organizate la iniţiativa altor factori din 

comunitate: Biserica Ortodoxă, Primărie, Casa de cultură, etc.); 

  Oferă  consultaţii pentru părinţii şi proiecte educaţionale interesante; 

  Colaborări cu instituţii de învăţământ şi cultură locale şi din alte localităţi, în vederea unor 

schimburi de experienţă şi de dezvoltare a unor activităţi educativ – culturale diversificate şi 

originale (teatrul de păpuşi, alte unităţi şcolare şi preşcolare); 

  Colaborarea strânsă cu comunitatea locală, premisă importantă pentru o bună cunoaştere de 

către aceştia a nevoilor unităţii noastre, în vederea obţinerii de resurse pentru activitatea 

curentă şi cea excepţională; 

 Şcoala se bucură de un bun renume având o zonă destul de vastă din care îşi recrutează elevii 

şi beneficiind totodată de o anumită stabilitate cantitativă şi structurală; 

 Interesul ridicat al familiilor pentru această şcoală deoarece asigură un nivel ridicat de 

pregătire al elevilor şi şanse reale de reuşită în învăţământul liceal şi universitar. 

 Oferta de formare bogata si diversificata: programe CCD;  

 Participare activă la multe cursuri de formare profesională; 

 Participarea la proiecte internationale; 

 Interesul multor părinţi  pentru sprijinirea procesului de învâţământ; 

 Disponibilitatea autoritatilor locale de a sprijini unitatile de învatamânt; 

 Proiecte cu comunitatea locală; 

 Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ; 

 Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii; 

 Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, 

valorificarea experienţei proprii a elevilor; 

 Cadru natural variat,cultură locală bogată-premise pentru activități interesante,specific ariei 

curricular. 

 

        Ameninţări: 

 

 Efectele pandemiei cu SarsCov2; 

 Resurse limitate în  contextul mondial cauzat de SarsCov2 

 Finanţarea externă ( judeţeană sau locală) se obţine cu greutate; 

 Rata scazuta a natalitatii si reducerea populatiei scolare; 

 Mobilitatea familiilor în cautarea unui loc de muncă; 

 Pensionarea anticipată a cadrelor didactice; 

 Contextul socio-economic  al oraşului;  
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 Cadre didactice debutante, suplinitoare, sau chiar dificultatea de a găsi profesori pentru 

discipline cum este TIC 

 Migrarea unor elevi; 

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor, deruta morală determinată de societate, 

mass media etc.; 

 Motivarea scăzută a cadrelor didactice din cauza slabei diferenţieri, neţinându-se cont de 

prestaţia fiecăruia la acordarea de stimulente salariale; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii. 

  

 

  Politic -  Școala noastră  transpune politica de reformă a învăţământului românesc la steandardele 

elaborate în ceea ce priveşte domeniul educaţional, care pun în evidenţă atât componentele comune cât şi 

pe cele specifice: comunicare, curriculum, relaţia grădiniţă – familie, contribuţie şi cooperare în grup, 

formarea copiilor, evaluare şi perfecţionare profesională. 
 descentralizarea structurilor de decizie; 
 distribuţia puterii între partidele politice la nivelul local; 
 existenţa la nivel local a unor consilieri cadre didactice; 
 existenţa în Consiliul de Administraţie al şcolii a unui reprezentant al primarului şi un 

reprezentant al Consiliului local; 
 politica de coeziune şi integrare europeană. 
 

 Economic - Mediul din care provin copii este eterogen, unde situaţiile materiale şi familiale sunt 

diverse. Acest lucru influenţează pozitiv asupra solicitările de înscriere  copiilor în grădiniţă. 
 creşterea  potenţialului economic al zonei; 
 dezvoltare  comercială; 
 insuficienţa resurselor financiare alocate învăţământului; 
 nivelul slab al venitului localnicilor; 
 agentii economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile financiare ale şcolii; 
 lipsa unei legislaţii motivaţionale pentru agentul economic astfel încât sponsorizările pentru şcoală 

să fie mai facile; 
 politica de finanţare pe baza de proiecte şi programe a UE. 

 

Social -  Trendul ascendent economic, face ca şomajul să se situeze în oraşul nostru la 0,47 %, ceea ce 

determină o bună frecvenţă a copiilor la grădiniţă, iar abandonul şcolar  aproape inexistent.  
 şomaj ridicat; 
 nivel de trai scăzut; 
 plecarea părinţilor la muncă în străinătate; 
 mulţi copii lăsaţi în grija rudelor sau vecinilor datorită migrării forţei de muncă în alte ţări; 
 influenţa nu totdeauna pozitivă a mass-mediei; 
 educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială şi economică; 
 asistenţa socială precară; 
 oportunitatea unei oferte extinse pe piaţa muncii în contextul dezvoltării europene; 
 reducerea populaţiei şcolar. 

 

 Tehnologic - Graţie bunei colaborări cu părinţii şi comunitatea, în unitate există  dotare cu aparatură 

audio, video, un calculator,  materiale didactice confecţionate de educatoare sau cumpărate. Toate acestea 

asigură o pregătire optimă a copiilor, în vederea unei bune adaptări la cerinţele şcolii şi a integrării sociale 

a acestora. 
 globalizarea; 
 pătrunderea tehnologiei moderne întâmpină dificultăţile financiare; 
 unităţile şcolare nu dezvoltă suficient servicii de educare a adulţilor pe domenii de activitate; 
 interes prea scăzut pentru utilizarea tehnologiei informaţiei în scopul dezvoltării relaţiilor 

interinstituţionale; 
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 Ecologic – Timișoara este un oraş curat, cu multă verdeaţă, poluarea situându-se la un nivel scăzut şi 

datorită investiţiilor făcute în canalizare. 

 

Evoluția efectivelor de elevi: 

În  anul școlar 2019-2020  numărul de elevi a rămas relativ  constant. 

      Elevii din toate colectivele claselor întâi au înregistrat progres în proporție de peste 90%, ei obținând 

calificative bune și foarte bune la învățătură și/sau purtare. 

      Elevii din toate colectivele claselor a III -a au înregistrat progres în proporție de peste 90%, ei obținând 

calificative bune și foarte bune la învățătură și/sau purtare. 

     Majoritatea elevilor din ciclul primar au incheiat cu calificativul FB (limba engleza  in ambele 

semestre  ale anului scolar 2019-2020, unii dintre ei optand pentru inscrierea la examenul Cambridge 

YLE (STARTERS si MOVERS).  

      Elevii din ciclul gimnazial au inregistrat progrese la invatarea limbilor engleza, franceza si germana. 

Nu exista corigenti, iar unii dintre elevii claselor aVa si aVIa au optat  pentru inscrierea la examenul 

Cambridge YLE (MOVERS si FLYERS). Rezultatele obtinute au fost exceptionale. 

 

Analiza incidentelor de violență 

         Nu s-au semnalat cazuri de violență care să necesite intervenția Comisiei de disciplină. 

  

 

 

 PROCESUL INSTRUCTIV EDUCATIV CURRICULAR ;I EXTRACURRICULAR 

ACTIVIVITĂŢI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN ANUL ȘCOLAR 2019/2020  

 

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;  

           Toate cadrele didactice din unitatea noastra au participat la consfatuirile organizate de ISJ  Timiș la 

inceputul anului scolar. In cadrul comisiilor organizate la nivelul scolii s-au desfasurat lectii 

demonstrative, mese rotunde sau sustinere de referate cu scopul de a impartărtăși din cunostintele 

acumulate si celorlati colegi de catedra. Tot ca activitate de perfectionare poate fi considerata si 

organizarea de activitati extracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente – 1 decembrie, Craciunul si 

altele, activitati ce au fost organizate  in cadrul scolii. 

           Avand in vedere aceste date propunem tuturor sa se intereseze in legatura cu diversele cursuri 

existe in oferta CCD  Timiș sau in cadrul altor furnizori de formare. 

          Avand in vedere obligativitatea, conform legii, de a acumula un numar de credite ( 90) in decursul a 

cinci ani scolari va invităm să consulta și lista aflata pe site-ul CCD  Timiș. 

 

 

 

              Activitatea de perfecționare și formare continua 

 

 Publicatii - articole si studii de specialitate publicate in revista Didakticos Timisoara 

(Cociuba Cosmina); 

 Publicații în revistele electronice ale simpozioanelor la care a participat (Novacovici Georgeta); 

 Articol de specialitate publicate in cadrul Simpozionului Național EDU; 

 ”Rolul activităților extrașcolare în procesul educațional” 

 Cursuri  de formare:   

 workshopul “Teaching about refugees” 
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 Modul de formare “Educație muzicală centrată pe nevoile de formare ale elevului secolului XXI- 

exemple de bună practică”  

 Programul Internațional VISION 

 Curs ”Inovații curriculare în învățământul primar ” 

 Publicatii - articole si studii de specialitate publicate in reviste de specialitate : ,,Promovarea 

imaginii scolii prin activitatea didactica desfasurata ‘’ (Popa Elena); 

 Articolul The Failure of the American Dream in Edward Albee’s Who’s Afraid of Virginia Woolf, 

in volumul 4 al revistei American Studies UVT, prof. Paula Dragan 

 

 

      Activitatea instructiv-educativă 

 

       Proiectarea activităţilor la nivelul scolii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea 

de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. 

De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEC cu privire la clasele întâi,  precum şi 

de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. 

             În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătoarele au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor 

elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de 

primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a 

răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

             Ca punct de plecare s-au organizat evaluările iniţiale, rezultatele fiind cuprinse în fișele de 

observație ale fiecărei învățătoare, fiind analizate şi la nivelul comisie metodice. În urma evaluărilor 

inițiale, sumative și, mai apoi, finale s-a constatat că elevii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa 

şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.  
       Toate cadrele didactice care predau la clasa întâi au parcurs materia la fiecare disciplină de 

învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  

       S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat discuţii cu părinţii, vizite la 

domiciliul copiilor. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, 

analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

 

    Integrarea europeană, relații internaționale, programe de cooperare internațională 

 

 

- Contract de parteneriat internațional cu ZOO VRT PALIĆ, SERBIA (Novacovici Georgeta)  

- Participare la proiectul twinning From my country….in Europe (Novacovici Georgeta)  

 

S-au realizat parteneriate între şcoli şi alte instituţii: 

 Parteneriat - Festivalul concurs interjudețean ‘’Drag mi-e să fiu românaș’’ ! 

 Parteneriat în cadrul proiectului educațional Trei culori pentru o singură țară 

 Parteneriat în cadrul proiectului Magia Crăciunului  editia a III- a cuprins in Calenadarul 

Activitatilor Educative Regionale și interjudetene,  poz. 392. 

 Parteneriat în cadrul Concursului Național Feeria Iernii , ediția a V-a. 

 Parteneriat în cadrul proiectului educațional Anul și Bogățiile toamnei, Grădinița P.P. Riki-Priki 

din Reșița.  

 Parteneriatîn cadrul proiectului COPILĂRIA ÎN CULORI, Școala Gimnazială nr. 2, Timișoara 

 Parteneriat în cadrul proiectului educațional Un mediu mai curat,  o viață mai sănătoasă 

 PROTOCOL DE COLABORARE în cadrul proiectului educativ Să cunoaștem, să iubim, să 

ocrotim natura, editia a III-a 
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 Parteneriat in cadrul proiectului  educativ PREȘCOLARUL EUROPEAN, Grădinița P.P. 53 

ORADEA 

 Parteneriat în cadrul concursului județean MAGIA PRIMĂVERII, Mehedinți, ediția I 2019 

 Parteneriat în cadrul proiectului educațional PĂDUREA –AURUL VERDE AL PĂMÎNTULUI, 

GRĂDINIȚA P.P NR. 4 LUGOJ 

 Parteneriat în cadrul concursului Judetean CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEȘTILOR EDITIA VI, 

SCOALA SAMARINEȘTI , GORJ 

 Parteneriat Concurs de creație plastică Costumul meu popular cu expozitie în cadrul Festivalul 

Interrregional Interculturalitate și spiritualitate, editia a VIII-a, 15-19 aprilie 2019, CAERI al 

MEN pozitia 1294, organizat de ȘCOALA GIMNAZIALĂ I.D.SĂRBU,  PETRILA 

 Parteneriat  la nivel de unitate de învățământ încheiat pentru desfășurarea Proiectului educațional 

internațional TIMTIM-TIMY 

 Librăria Cărturești, Iulius Mall –Timișoara, S.C  Direct Client Services SRL  (Ples Lucica); 

 Parteneriat privind organizarea Centrelor Pilot de Învățare și Evaluare COMPER cu Fundația 

pentru Științe și Arte Paralela 45 ( Concurs Comper) ;  

 Protocol colaborare Editura Edu, Târgu Mureș; 

 Parteneriat cu Organizația Salvați Copiii, Filiala Timișoara  

 Acord de parteneriat cu Editura Edu  

 acord de parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 7 “Sfânta Maria” din Timișoara în cadrul proiectului 

Concurs regional de creația plastică “Clipe de toamnă” 

 Parteneriat cu I.J.J. Timiș în cadrul Proiectului educațional “Ziua Porților Deschise la 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș”  

 Parteneriat cu I.P.J. Timiș în cadrul Proiectului educațional “Ziua Porților Deschise la 

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș”  

 Parteneriat Casa de bătrâni Adam Muller Guttenbrunn Timișoara,  

 Parteneriat DGASPC Timișoara,  

 Parteneriat Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu”,  Arad  

 Parteneriat Asociaţia Timişoara’ 89 

 Parteneriat educational international – Romconcept Internațional Solutions,  

 Parteneriat Școala Gimnazială nr.7 “Sfânta Maria “ în cadrul Proiectului „Concursul Naţional de 

Creaţie Plastică -  “Sărbătoarea de Paști – Bucuria copiilor, bucuria credinței “ ; 

 Parteneriat Asociația Cultural-Științifică ”Pleiadis”, Iași; 

 Parteneriat Centrul Școlar de Educație incluzivă Orizont , Oradea; 

 Parteneriat Complexul Muzeal Arad; 

 Parteneriat Librăria ”La Două Bufnițe”, Timișoara 

 Parteneriat cu Centrul Cultural francez, prof. ANDREEA LIONTE 

 Parteneriat cu BCUT, prof. ANDREEA LIONTE 

 Parteneriat încheiat cu JAROMANIA – JUNIOR ACHIVEMENT  (Pleș Lucica si Sîrbu Simona) 

 Parteneriat interjudetean cu Liceul Teoretic Pecica – parteneriat ce a cuprins activitati sportive- 

baschet.- Prof. Racz Attila/ Prof. Modra Cristian 

 Parteneriat cu Ascociatia Culturala ,,PRO DATINA,, - Prof. Hrin Ana 

 Parteneriat cu Sc. Gim. Nr.16 Timisoara– Prof. Roman Lucica 

 Parteneriat cu Lic. Sighetul Marmatiei ,,Memorialul Sighet,, – Prof. Roman Lucica 

 Parteneriat cu Editura EDU, Tg. Mureș, jud. Mureș – utilizarea softurilor educaționale EDU în 

procesul de predare-învățare-evaluare ; 
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 Parteneriat privind organizarea Centrelor Pilot de Învățare și Evaluare COMPER cu Fundația 

pentru Științe și Arte Paralela 45 ( Concurs Comper) ;  

 Parteneriat regional  - Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga”  Baia Mare– Concurs “ un zâmbet 

pentru mama” 

 Parteneriat cu Școala Gimnazială nr.7”Sf. Maria”, Timișoara- Concursului  Regional  de Creație 

Literară și Plastică – SĂRBĂTOAREA DE PAȘTI – BUCURIA COPIILOR, BUCURIA 

CREDINȚEI” 

 Parteneriat cu Fundația Timișoara 89 

 Parteneriat cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Poposcu Neveanu” Timișoara- 

”Mărțișor pentru mama” 

 Școala Gimnazială nr. 1 Iași – în cadrul concursului național – Pădurea, aurul verde al omenirii 

 Editura COPILĂRIA, cu sediul în municipiul București, în cadrul Concursului Național Amintiri 

din copilărie 

 Parteneriat cu Asociația Culturală  ”Kizuna”, Timișoara; 

 Parteneriat cu Centrul Școlar de Educație incluzivă Orizont , Oradea; 

 Parteneriat educațional internațional –Romconcept Internațional Solution; 

 Parteneriat privind organizarea Centrelor Pilot de Învățare și Evaluare COMPER cu Fundația 

pentru Științe și Arte Paralela 45 ( Concurs Comper) ;  

 Protocol colaborare Editura Edu, Târgu Mureș; 

 Parteneriat cu Muzeul Național al Banatului; 

 Parteneriat privind organizarea Centrelor Pilot de Învățare și Evaluare COMPER cu Fundația 

pentru Științe și Arte Paralela 45 ( Concurs Comper) ;  

 Protocol colaborare Editura Edu, Târgu Mureș; 

 Parteneriat cu Scoala Incluziva P.P.Neveanu,  (Popa Elena); 

 Parteneriat cu Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu Arad ; 

 Parteneriat Editura EDU, toti invatatorii ; 

 Parteneriat privind organizarea Centrelor Pilot de Învățare și Evaluare COMPER,  

 Parteneriat educational national – Editura Copilăria ; 

 Asociația  Sfera Timișoarei prin acțiunea ,,Numai fapte bune,, 

 Parteneriat în cadrul Concursului  Național de creație plastică – “Clipe de toamnă” cu Șc. 

Gimnazială Nr. 7, Timișoara (Novacovici Georgeta); 

 Parteneriat privind organizarea Centrelor Pilot de Învățare și Evaluare COMPER cu Fundația 

pentru Științe și Arte Paralela 45 ( Concurs Comper) ;  

 Protocol colaborare Editura Edu, Târgu Mureș; 

 Parteneriat cu Organizația Salvați Copiii, Filiala Timișoara (Novacovici Georgeta); 

 parteneriat cu Grădinița P.P. nr. 26 din Timișoara în cadrul Proiectului "O altă lume prin ochi de 

copil", ediția a II-a ”, proiect cuprins în CAEJ poziția 59 (Novacovici Georgeta); 

 Parteneriat privind organizarea Centrelor Pilot de Învățare și Evaluare COMPER cu Fundația 

pentru Științe și Arte Paralela 45 ( Concurs Comper) ;  

 Parteneriat cu grupul editorial Edu -„Utilizarea mijloacelor moderne în procesul de predare-

învățare” (toate învățătoarele); 

 Participarea la programul educational TEDI- ȘCOALA SIGURANȚEI (Cociuba Cosmina, 

Novacovici Georgeta, Onea Oana); 

 Protocol de colaborare în cadrul Proiectului Educational Național GÂNDURI DE PAȘTE- ediția 

a VIII a cu Școala Gimnazială Mihai Eminescu Lespezi, jud. Bacău (Cociuba Cosmina); 
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 Protocol de colaborare în cadrul Proiectului Educational Național MAGIA ANOTIMPURILOR- 

ediția a VIII a cu Școala Gimnazială Mihai Eminescu Lespezi, jud. Bacău (Cociuba Cosmina); 

 Participare la Concurs Regional de Folclor și tadiții românești “Tradiții românești”,ediția a IV-a, 

proiect cuprins în CAER poziția 307, proiect propus de Centrul școlar de educație incluzivă 

”Orizont”, Oradea (Novacovici Georgeta); 

 Participare la concursul Concursul Național de Matematică„ Micul şcolar”, ediția a III-a, etapa 

județeană și națională (Novacovici Georgeta); 

● Gimnazială Nr. 7, Timișoara ; 

● Protocol colaborare Editura Edu, Târgu Mureș; 

● Parteneriat cu Muzeul Național al Banatului; 

● Parteneriat educațional internațional –Romconcept Internațional Solution; 

● Parteneriat – ONG Salvați copiii!- Alegeri sănătoase; 

● Parteneriat Școala Gimnazială ”Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic în cadrul Proiectului 

Județean Toamna –hărnicie și veselie; 

● Parteneriat educațional național – editura Copilăria, noiembrie 2019; 

  

Proiecte educaționale înscrise în  agenda ISJ 

 Concursul Regional de Creație literară și plastică “Sărbătoarea de Paști - Bucuria copiilor, bucuria 

credinței”, 

 Concursul Județean de  creație literară și plastică “Sărbătorile pascale, tradiție și renaștere”, ediția a 

II-a, concurs cuprins la poziția 190 în CAEJ 2017-2018 ; 

 Concursul Regional de creație literară și plastică „Tainele Universului”, ediția a V-a,   

 Colinde tradiționale la români” – proiect județean, 

 Proiect Interjudețean ”  Natură, simțire, frumusețe prin ochi de copil”. 

 - DESPRE LOCALITĂȚI DIN ROMÂNIA PRIN CUVINTE, FORME ȘI CULORI 

 - Alb si negru – Combaterea violentei in scoala 

 - Tainele Universului 

 Educatie financiara – in parteneriat cu JA Romania 

 Basmul toamnei 

 Poveste de Craciun 

 ”Alegeri sănătoase” – Proiect in colaborare cu Organizația ”Salvați copiii!”; 

  Ora de lectură- Proiect educațional în colaborare cu  librăria Papion; 

  Hour of Code –Proiect internațional în colaborare cu Societatea Accenture; 

  Proiect Naţional ,,File de tradiţie multiculturală în spaţiul românesc"; 

 

Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform Programului activităţilor educative, primit 

de la I.S.J. şi completat cu activităţi proprii. Dintre cele mai reprezentative activităţi desfăşurate 

menţionez: 

       În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat 

în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor 

dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor 

interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

Toate clasele  au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: România la 

centenar, Naşterea Domnului (serbările Pomului de Crăciun), fiecare clasă organizând activităţi în 

manieră proprie. S-au dezbătut anumite teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme 

sanitare şi religioase. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de 

colectare a unor materiale necesare orelor de arte vizuale şi lucru manual. De asemenea, s-au organizat 

excursii cu elevii la Muzeul Cinegetic Charlottenburg,   a IV-a A, D), Jocuri interactive Cerino,  vizită la 

Muzeul National al Banatului - Expoziția„Aripile noptii” (a IV-a A, a IV-a D, a IV-a E),  activitate 
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educativă - ,, Ziua internațională a educației” (toate învățătoarele). S-au realizat parteneriate între şcoli şi 

alte instituţii: 

 S-au realizat parteneriate între şcoli şi alte instituţii. Parteneriat în cadrul Concursului  Național de 

creație plastică – “Clipe de toamnă” cu Șc. Gimnazială Nr. 7, Timișoara (Panduru Zorita, Crutu Catalina, 

Hahue Liliana, Popa Elena, Danciu Miriana); 

● Parteneriat privind organizarea Centrelor Pilot de Învățare și Evaluare COMPER cu Fundația 

pentru Științe și Arte Paralela 45 ( Concurs Comper) ;  

● Protocol colaborare Editura Edu, Târgu Mureș; 

● Parteneriat cu Scoala Incluziva P.P.Neveanu,  (Popa Elena); 

● Parteneriat cu Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu Arad 

Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. 

 

 

 Spectacole de film si teatru 

 Spectacol de teatru : “Frumoasa si bestia “ clasa a VI-a C 

 Spectacolul de operetă Văduva veselă la Opera Română din Timișoara 

 Spectacol de teatru O scrisoare pierdută la Teatrul Național Timisoara ( clasele VIII C si VIII 

A) 

 Vizionare film – clasele VA, VIB, VI D, VII A, B, D, E, F, VIII E, F 

 

 Excursii organizate: 

 Excursie la Orastie octombrie 2019, prof. DIANA COMAN, prof. ANGELA MORAR, prof. 

IOANA JEFLEA, prof. Andreea Lionte 

 Excursie la Rosia Montana, noiembrie 2019, prof. PASCUT Crina,prof.  PLEŞ LUCICA 

 Excursie la Clopotiva, noiembrie 2019, prof. M prof. DIANA COMAN, prof. ANGELA 

MORAR, prof. prof. Andreea Lionte  

 

 Vizite:   

 Planetarium Mobil – Spectacolul “A, B, C, D – Eclipsele” (CP B, CP C, CP E, CP G); 

 Vizită la Clubul Sportiv Școlar nr.1 (CP B); 

 Vizită la Muzeul Banatului, expoziția internațională “Heinrich Schliemann – Descoperitorul 

Troiei” (VI C); 

 Vizită la Librăria “Două bufnițe” (V B) ; 

 Vizită la Muzeul Satului, Picnic (VA); 

 Vizită la Aeroportul Internațional Timișoara  2019- Clasa pregătitoare B ; 

 Vizită la Librăria ”Două bufnițe ”, Timișoara  2019- clasa a V-a A ; 

 Vizită la Centrul de zi pentru ingrijirea copiilor Dumbrăvița-  2019- Clasa pregătitoare B ; 

 Prof. Obîrșie Codruța și prof .Ciuruschin Miodrag:- Vizită tematică la Tribunalul Timișoara,  

2019- clasele a VIII-a ; 

 Prof. Ciuruschin Miodrag:- Vizită la Muzeul Bănățean, sectia Istorie, perioada ianuarie -martie 

2019, clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a ; 

 Vizită la Muzeul Satului Bănățean, clasa a VII-a B,  2019; 

 

 Vizita la Facultatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului; 

 Vizită la Muzeul de Artă și la Muzeul Satului, prof. Racz Attila ; 
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 Vizită la Memorialul Revoluţiei, prof. Lionte Andreea, Necșu Ligia, Coman Diana; 

 Vizită la Muzeul Banatului, Centrul Vechi al Timișoarei, Biblioteca de Artă, prof. Coman Diana. 

Litvest – Pătura care citește-manifestare organizată de Biblioteca Județeană Timiș și Consiliul 

Județean Timiș, în cadrul Festivalului Internațional de Literatură, 2019; 

Excursie în Țara Lăpușului; 

Proiect- Ziua Europeană a limbilor; 

Petrecere de Halloween; 

Ziua filmului- Premieră Regatul de Gheață II; 

Proiect educațional 1 Decembrie, Ziua Națională a României, ziua tuturor românilor 

Serbarea școlară Povești de adormit părinții; 

Mihai Eminescu- Ziua poeziei românești; 

Mărțișorul- o sărbătoare dacică 

  

REZULTATE LA CONCURSURI 

 - Lingvistica -  Gradea iulia  (5D)-  locul 6, Chisde Andrei – locul 7 , Pintea Darius  (6A)– locul 

10 ( probabil mentiuni) 

 Pantalir Ioana – locul 2 (7C) 

 OLLR – Pintea Darius – mentiune (6A) 

 Orbulov Sara – mentiune (7 C) 

 Popovici Natalia – mentiune ( 7C) 

 Petrila Anemona – mentiune  (7A) 

 Popa Lorena – mentiune (5D) 

 Gradea Iulia – mentiune (5) 

 Olimpiada de limbi clasice 

 elevi participanți: Mitran Matei, cls. a VII-a A. Notă obținută 8,50 (opt 50%). 

 la etapa locală a OLAV (eleva Pașol-Ungureanu Diana, din clasa a V-a B, a obținut Mențiune 

la etapa locală a Olimpiadei de limba română, Secțiunea OLAV,, calificându-se la etapa 

județeană a acestei olimpiade);  

 - eleva Vîrzob Oana a participat la Concursul Județean Alb și negru. Combaterea violenței în 

școală, secțiunea I - Creații literare, cu lucrarea Fata care a înfrânt violența; eleva Stănilă Sonia 

a participat la Concursul Județean Alb și negru. Combaterea violenței în școală, secțiunea II – 

postere, afișe, desene cu lucrarea Nu violență! 

 Concursul Național de Caligrafie – eleva Prăjan Ioana, clasa a VI-a E a obținut premiul II, 

iar eleva Sinatovici Ariana a obținut premiul special al juriului; 

 O.L.L.R – faza pe școală: - s-au calificat pentru etapa locală din clasa a V-a : Mureșan Iris, 

Balazi Elena, Bindea Alexandru , clasa a VI-a : Țandea Meda, Schipor Antonio, Dragomit Bianca, 

Munteanu Ariana, Sîrbulescu Ana-Maria; 

Olimpiada de Limba Engleza 

Faza judeteana – Premiul al II-lea POPVICI NATALIA (7C), Mentiune –PARIZA DENISA (7C); 

Faza locala: Mentiuni: PARIZA DENISA, POPVICI NATALIA (7C) si PETRILA ANEMONA 

(7A); 

Olimpiada de Limba Franceza 

Faza judeteana: Premiul I: BADESCU DELIA (7C), Premiul al III-lea: DOBREN LIA (8D), 

Mentiune: PANTALIR IOANA (7C); 

Faza locala: Mentiuni: MIHALACHE MADALINA (8C) si STANESCU ILINCA (8D); 

Olimpiada de Matematica  

Faza judeteana – Mentiune TEGHIU BOGDAN (6B), Mentiune –GLIGA RAZVAN (8A);CHISDE 

ANDREI(6A) 

Faza locala: Mentiuni: VALEAN MARIA DIANA(5A),POP SARA(5A),DARIA D(5A),CHISDE 

ANDREI(6A),TEGHIU BOGDAN(6B),CRACIUNESCU MIHNEA (8A),GLIGA RAZVAN(8A) 

 

Concursul Euroregional de Matematica editia a X a 
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Mentiuni:VALEAN MARIA DIANA(5A),SILASI ALEXANDRU(5A),PASOL UNGUREANU 

DIANA(5),TEGHIU BOGDAN(6B),GLIGA RAZVAN(8A) 

 

Concursul Interjudetean de Matematica “LUMINA MATH”noiembrie 2019 

Mentiuni:TEGHIU BOGDAN(6B),GLIGA RAZVAN(8A) 

 

Concursul Interjudetean de Matematica “Valeriu Alaci-Junior”editia a-IV-a 23 noiembrie 2019 

Mentiuni:VALEAN MARIA DIANA(5A),OLESHER TIBERIU(5A),PASOL UNGUREANU 

DIANA(5),TEGHIU BOGDAN(6B),CHISDE ANDREI(6A),GLIGA RAZVAN(8A) 

Clasele a II a si III-a 

▪ Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 1 premiu I, 1 premiu III ; 

▪ Concursul Județean de creație  plastică Toamna – veselie și hărnicie- 1 premiu II,  1 premiu III; 

▪ Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 1 premiu I, 1 premiu III ; 

▪ Concursul Județean de creație  plastică Toamna – veselie și hărnicie- 2 premii II,  1 mențiune; 

▪ Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 1 premiu I, 1 mențiune ; 

▪ Concursul Județean de creație  plastică Toamna – veselie și hărnicie- 2 premii I, 1  premiu III; 

      

▪ Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 1 premiu I,  1 premiu II, 1 

premiu III 

▪ Concursul Județean de creație  plastică Toamna – veselie și hărnicie- 1 premiu I,  2 premii II; 

          Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 1 premiu I, 1 premiu III ; 

   

▪ Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 1 premiu I,  1 premiu II, 1 

premiu III 

▪ Concursul Județean  de creație  plastică Toamna –hărnicie și  veselie –  2 premii II, 1 premiu III 

▪ Concurs de creație plastică Bucuria Nașterii Domnului în sufletul copilului – premii de participare;  

     

▪ Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 1 premiu I, 1 mențiune- 

secțiunea pictură, 1 premiu III – secțiunea creație literară; 

▪ Concursul formidabilii - 2 locuri I ,9 locuri II, 6 locuri III,1 menţiune; 

      

▪ Concursul Județean  de creație  plastică Toamna –hărnicie, veselie –  2 premii III, 1 mențiune; 

      

▪ Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 1 premiu I, 1 mențiune; 

          Clasele a IV a  

▪ Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 1 premiu I,  1 premiu II; 

▪ Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 1 premiu I, 1 premiu III; 

 

▪ Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 1 premiu I, 1premiu II, 1 

mențiune- secțiunea pictură; 

▪ Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 1 premiu I,1 premiu III; 

 

      Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 1 premiu I, 1 premiu II-  

       secțiunea pictură; 

▪ Concursul Regional de creație literară și plastică Clipe de toamnă – 2 premii I; 

 

         

     Comunicarea instituțională 

        Toate cadrele didactice au dat dovadă de o bună comunicare la nivel institutional, răspunzând cu 

promptitudine la toate solicitările din partea conducerii școlii referitoare la sarcinile de lucru sau la cele 

legate de organizarea unor activități de tip extrașcolar și/sau care privesc promovarea imaginii școlii. 
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CAPITOLUL V: SITUAȚIA EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE DIN PERSPECTIVA 

INDICATORILOR EUROPENI 2020 

 

     ♣ Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare -învățare-evaluare 

 

În procesul de predare –învățare –evaluare, toate cadrele didactice au utilizat materiale interactive, noi 

metote de predare - învăţare - evaluare, precum şi diverse softuri educaţionale, platformele educationale, 

s-a lucrat pe Google classroom, Zoom s-au utiliyat aplicatii pentru proiectarea didactică si pentru a realiza 

o evaluare eficientă: Learning apps, Wardwall, Mathplayground,Kahoot, Quizz, Quizalize, Ted ed,Ed 

puzzle, biblioteci de imagini, biblioteci de sunete. 

     ♣ Competențe de bază 

 

Elevii și-au însușit competențele de bază prevăzute în programa școlară, fapt dovedit prin rezultatele 

obţinute la Evaluarea Naţională precum şi rezultatele la învăţătură sau concursurile şcolare la care am 

participat. 

 

CAPITOLUL VI: CONCLUZII 

 

La nivelul intregului an scolar 2019-2020 în Şcoala Gimnazială nr.24 Timişoara s-a reuşit: 

Asigurarea calitatii actului educational( intocmirea planificarilor calendaristice si semestriale,   

 parcurgerea ritmica si de calitate a continuturilor scolare, utilizarea de strategii activ-participative, 

 folosirea activitatii independente , diferentiate, de grup, deprinderea folosirii calculatorului si  

informatiei de pe internet); 

Sustinerea scolarizarii, prevenirea abandonului scolarOrganizarea de activitati extracurricular 

Realizarea unor proiecte si parteneriate cu alte scoli si institutii de cultura; 

Participarea la programe de perfectionare individuale sau colective; 

Participarea la cercurile pedagogice si sustinerea unor activitati demonstrative la nivel de scoala,  

localitate judeţ; 

Colaborarea scoala-familie-comunitate;Cunoaşterea colectivelor de elevi; Utilizarea unor metode 

de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu un caracter compesator de natură 

ameliorativ-constructivă; Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; Dorinţa de îmbunătăţire a 

relației de comunicare cadru didactic-cadru didactic şi elev-cadru didactic, cu precădere în cazul elevilor 

cu CES, elevi care necesită atenție deosebită;Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure 

înțelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor în teme, cu precădere în cazul elevilor cu CES.  

   La nivel de instituţie,dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care 

stăpânesc conţinuturile predate fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate 

pe elev;  

Ne-au preocupat permanent eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea 

în adoptarea stilurilor de predare; 

Am aplicat metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se 

adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii 

conţinutului specific;  

Am asigurat un climat favorabil, bune relaţii între elevi şi profesori, precum și între cadre didactice;  

Am urmărit mereu ca performanţele elevilor să fie  apreciate şi evaluate constant, utilizând atât metode 

sumative cât şi formative;realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor;  
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aplicarea metodelor moderne de evaluare; colaborarea eficientă şi productivă între toţi angajaţii; 

deschiderea spre comunicare ilustrată prin diverse proiecte de echipă; activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare de calitate;  

        Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă  

de bună colaborare între părinţi şi cadrele didactice. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu 

părinţii, organizate la nivelul fiecărei clase, şedinţe cu părinţii, consultaţii/consiliere săptămânală cu 

părinţii  etc. 

       Elevii participă cu interes la activitățile școlare și extrașcolare desfășurate. 

 Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 

permanentă  de bună colaborare între părinţi şi cadrele didactice. Materializarea lor s-a concretizat prin 

lectorate cu părinţii, organizate la nivelul fiecărei clase, şedinţe cu părinţii, consultaţii/consiliere 

săptămânală cu părinţii  etc. 

 În perioada 11 martie 2020- 12 iunie 2020 am desfășurat lecțiile online. Datorită implementării 

stării de urgență, prin care atât cadrele didactice, cât și elevii au fost nevoiți să rămână la domiciliu, 

activitățile au fost gândite a fi susținute online, utilizându-se platforma educațională Classroom- pentru 

comunicarea de informații, sarcini de lucru, teme și platforma Zoom pentru conferințe video. Am creat și 

grupuri individuale e Whatsapp pentru o comunicare mai rapidă în funcție de nevoile elevilor. Am 

încercat promovarea unor lecții  cât mai atractive , utilizând aceste resurse educaționale. Modalitatea de 

lucru a fost hotărâtă de comun acord, după orarul clasei din ziua respectivă. 

 Adaptarea nu a fost simplă, dar a intervenit rapid responsabilitatea elevilor îmbinând metodele 

instructiv-educative s-a putut parcurge programa şcolară. Pe platforma Google classroom sau  Zoom am 

continuat și cu lectoratele și ședințele cu părinții. În final, am comunicat personal fiecărui părinte/familie 

situația școlară a acestui an școlar. 

 

Activitatea desfașurată în anul școlar 2019-2020 s-a pliat pe obiectivele strategice stabilite și a 

urmarit, în principal, eficientizarea activităților la nivelul tuturor compartimentelor, asigurarea unor 

condiții optime de studiu, asigurarea siguranței și securității elevilor, egalizarea șanselor la educație, dar și 

implicarea școlii în cât mai multe acțiuni de cooperare și parteneriat, de participare la viața comunității. 

 

 

   

  

                                                                                
                                                                                     DIRECTOR, 

     PROF. DANIELA LOBAZĂ 

 

 

 

  


