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1. ARGUMENT
Integrarea României în Uniunea Europeană a oferit noi orizonturi în domeniul educaţiei şi
formării continue. Educaţia şcolară a devenit în mod evident o prioritate, iar în cadrul acesteia, o atenție
deosebită se acordă educației copiilor cu CES.
Un spaţiu european deschis sistemului de învăţământ constituie un generator de avantaje, în
condiţiile respectării diversităţii regionale, etnice, culturale, precum și a particularităților de dezvoltare
psihosomatică a elevilor.
Avem nevoie de un sistem educativ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea transeuropeană şi cooperarea la toate nivelurile. Decalajele existente faţă de alte state din Uniunea Europeană
pot dispărea doar printr-o abordare realistă a fenomenului educaţional la nivel naţional, la nivel local și la
nivelul fiecărei unități şcolare. Discriminarea directă şi indirectă, dezavantajele financiare şi izolarea

socială sunt principalele motive pentru care persoanele cu dizabilităţi vizuale și mentale sunt mai
vulnerabile la fenomenul excluderii sociale. Combaterea excluderii sociale este responsabilitatea
autorităţilor naţionale, regionale şi locale, prin eliminarea prejudecăților față de educația copiilor cu
CES. Răspunsul la excludere socială depinde de sistemul naţional de protecţie socială şi de politicile
sociale. Mă număr printre persoanele care consideră că dizabilitatea este o resursă care îmbogăţeşte
şi diversifică comunitatea, o diferenţă specifică a acesteia. Sunt fermă în poziţia mea atunci când vine
vorba despre dreptul la educaţie al tuturor copiilor. De asemenea, susţin ideea necesităţii stimulării
precoce a copiilor cu dizabilităţi pentru a atinge un nivel cât mai înalt în recuperarea şi independenţa
acestora, iar reuşita în recuperarea elevului cu cerinţe educative speciale este munca în echipă pe
baza unui Plan de Intervenţie Personalizat.
Potrivit prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale, şcoala poate să-şi conceapă politici
proprii în toate domeniile ce vizează educaţia şi instrucţia elevilor. În acest fel se conferă acesteia
rolul de principal factor de decizie, asigurând participarea şi consultarea tuturor factorilor sociali
interesaţi. Elaborând oferta educaţională a instituției, am avut în vedere resursele umane şi materiale
ale acesteia, dar şi condiţiile concrete ale comunităţii. Modernă în ceea ce priveşte viziunea
managerială, dar fără să rupă legătura cu tradiţia școala și-a definit propria personalitate, și-a
construit identitatea, pornind de la factorii definitorii ce conduc spre un învăţământ de calitate: baza
materială a şcolii, calitatea profesională şi morală a celor care educă, particularitățile psiho-fizice și
emoționale ale elevilor școlii, mediul familial şi social.
Anul şcolar 2016-2017 poate fi definit din perspectiva integratoare a conceptului calitate
în educaţie, ca fiind o etapă esenţială în evoluţia învăţământului românesc. Reforma şi
modernizarea sistemului educaţional, la toate nivelurile, capacitatea instituţională, oferta
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educaţională, structurile şi factorii de decizie îşi definesc cadrul instituţional, prin crearea în fiecare
unitate de învăţământ a unei abordări complexe, menite să modernizeze procesul educaţional prin
intermediul Managementului instituţional, a Comisiei de implementare SCIM, a Comisiei de
Asigurare a Calităţii.
Procesul de predare – învăţare – evaluare și procesul terapeutic recuperator – compensator sau desfăşurat respectând principiile fundamentale şi normele de conduită promovate de legislaţia în
vigoare: competenţă profesională, responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurajează
comunicarea loială şi dialogul eficient între profesori, elevi şi părinţi.

2. CONTEXT LEGISLATIV
Activitatea Liceului Teoretic Special IRIS s-a desfășurat având la bază următorul context
legislativ:


Legea Educatiei Nationale nr. 1 din 2011



Legea nr. 87/2007 privind OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei



Ordinele M.E.N.C.Ș. privind structura anului şcolar 2016-2017



Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.C.Ș.



Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului



Hotărârea de Guvern nr. 1251/2005



Buletinele Informative ale M.E.N.C.Ș.



Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar



Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învățământului Preuniversitar



Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învățământului Special și Special Integrat



Codul de etica pentru învăţământul preuniversitar



Raportul Liceului Teoretic Special IRIS privind starea învăţământului pentru anul şcolar
2015-2016 Curriculum naţional – cadru de referinţă



Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar adoptată prin Memorandum al
guvernului României în decembrie 2005



Ordinele cu privire la aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a
testelor naţionale, în vederea accesului absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX/X-a
Metodologia formării personalului didactic din învăţământul preuniversitar OMECTS Nr.
5561/2011 şi Ordinul OMECTS nr. 5564 / 7.10.2011 privind metodologia de acreditare a
programelor de formare continuă, modificată şi completată.
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Eficienţa şi complexitatea actului educațional au fost definite printr-o viziune managerială
modernă. Finalitățile învățământului special liceal au în vedere formarea unui absolvent în măsură să
decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale și profesionale, capabil să se integreze în
viața socială. Alături de absolvenții de liceu special, o preocupare majoră o constituie asigurarea unui
climat educațional optim evoluției, respectiv atingerii potențialului maxim de dezvoltare în cazul
elevilor cu deficiențe asociate. Pentru atingerea acestui deziderat, școala trebuie să conducă spre
realizarea următoarelor finalități:
 formarea autonomiei personale
 formarea capacității de a reflecta asupra lumii
 valorizarea experienței personale
 dezvoltarea competențelor funcționale esențiale pentru reușita socială (comunicare,
gândire critică)
Valorile promovate şi cultivate în cadrul Liceului Teoretic Special „IRIS” Timișoara sunt:
demnitate, performanţă, calitate, competenţă, egalitate de șanse, forţa echipei, punctualitate,
creativitate, implicare personală, responsabilitate, respect, încredere.
În anul școlar 2016-2017, obiectivul fundamental al instituției noastre l-a constituit organizarea
şi desfăşurarea

programelor educationale şi terapeutic-recuperatorii

ale deficienţelor vizuale și

deficiențelor mentale uşoare, moderate, severe și/sau asociate, prin stabilirea unor programe de
intervenție personalizate, a unor planuri educaționale în concordanță cu particularitățile fizice și
psihice ale copiilor. De asemenea, s-a acordat o atenție deosebită formării de capacităţi şi abilităţi prin
programul de terapie educaţională complexă și integrată: asigurarea asistenţei şi ocrotirii pentru copiii
cu nevoi speciale din unitatea noastră, dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, responsabilizarea,
toleranţa şi încrederea în sine. Toate aceste deziderate au accentuat necesitatea evoluţiei serviciilor
educaţionale, comunicarea permanentă cu părinţii/aparţinătorii elevilor noştri şi realizarea proiectelor
care să sporească baza materială, formarea personalului didactic şi implicarea copiilor în activităţi cu
rol integrativ.
O preocupare esențială a managementului (la toate nivelele) a fost ca în instituție să se regăsească
un climat de cooperare, muncă în echipă, întrajutorare, ataşament faţă de copii, respect pentru profesie,
libertate de exprimare, posibilitate de afirmare.

În cadrul organizației, sarcinile sunt distribuite în raport cu potențialul membrilor, urmărindu-se
valorificarea optimă a acestui potențial. Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic
au posibilitatea să îşi pună în valoare creativitatea şi în acelaşi timp să dea dovadă de responsabilitate,
construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire. Managementul
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este de tip colegial, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de
autocontrol.
Pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar și a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Special, care reglementeaza
drepturile si obligatiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile de învăţământ,
precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile, a fost elaborat propriul Regulamentul Intern, care
cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice şi personalului nedidactic, respectiv
prevederi referitoare la condiţiile de acces în unitatea de învăţământ pentru elevi, parinţi, tutori sau
susţinători legali, cadre didactice şi vizitatori.
Valorile cheie care dau coerenţă şi perspectivă activităţii noastre sunt: perfecționare continuă,
calitate și eficiență, muncă în echipă, cooperare și respect.

3. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ
Instituția numără în prezent un total de 223 de copii dintre care: 12 în învăţământul preşcolar,
55 în învăţământul primar, 92 în învăţământul gimnazial şi 64 în învăţământul liceal. Dintre aceștia 70
sunt în regim intern, iar 153 sunt externi. Menționăm că din totalul de 225 de elevi, 38 sunt
nevăzători.
Fig. 2 Repartiția elevilor din instituția noastră pe cicluri de învățământ:

1st Qtr
2nd Qtr
3rd Qtr
4th Qtr

Elevi aparținând ciclului preșcolar
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Elevi aparținând ciclului liceal
Elevi aparținând ciclului primar
Elevi aparținând ciclului gimnazial
Formațiunile de studiu pe cicluri de învățământ:
Învățământ preșcolar: 1 grupă
Învățământ primar: 6 clase
Învățământ gimnazial prelungit: 5 clase
Învățământ gimnazial: 5 clase
Învățământ liceal: 8 clase
Baza materială, modernizată an de an, a oferit tuturor, cadre didactice sau elevi, condiţii
pentru eficientizarea procesului didactic, terapeutic, recuperator-compensator. Atragerea de fonduri şi o
bună gestionare a acestora şi-a făcut simţită prezenţa ori de câte ori a fost nevoie să fie depăşite
sincopele apărute. Partenerii educaţionali ai liceului: elevi, părinţi, comunitate, instituţii publice au
beneficiat, prin competenţele profesionale ale cadrelor didactice, ale personalului didactic-auxiliar şi
administrative, de certitudini: educaţie, decentă, siguranţă, deschidere spre nou.
Instituția dispune de 27 săli de clasă special amenajate pentru efective de 12 elevi (conform
legislaţiei în vigoare), 3 cabinete de psihodiagnoză, 5 cabinete de terapie (educație perceptiv-vizuală),
1 cabinet de kinetoterapie, 3 laboratoare T.I.C. (cu un numar de 56 calculatoare conectate la reteaua
de internet), 2 cabinete Braille dotate cu calculatoare și imprimante pentru nevăzători, 1 atelier pentru
educație tehnologică, o sală profesorală spațioasă, 1 cabinet metodic pentru profesori dotat cu
calculatoare legate în rețea, scanner, imprimantă, internet, copiator, laminator, aparat de legat
documente, ghilotină hîrtie și legător spiralat, Xerox, imprimantă, o bibliotecă cu peste 10.000 de
volume, o sala de sport, teren modern de volei/baschet, teren de fotbal amenajat in curtea scolii, teren
de tenis, spațiu de joacă și foișor, cluburi, cabinet oftalmologic, cabinet stomatologic, cabinet medical
pediatric. Cabinetele medicale sunt deservite de medici specialisti și asistente medicale. Cabinetul
oftalmologic este dotat cu oftalmoscop, aparat post corector cu plăci, riglă schioscopică, sterilizator
electric, trusă lentile I.O.R., disc-optic, sinoptofor, aparat medical binocular pro-optic, optotip.
Atât clădirea școlii cât și clădirea internatului sunt adaptate nevoilor fizice ale copiilor cu
CES: bară pentru nevăzători, scaun-lift pentru copiii cu deficiențe locomotorii. Cantina școlii a fost
dotată cu mobilier și aparatură de gătit performantă. Recent a fost reabilitată termic clădirea
internatului, au fost refăcute băile, au fost reamenajate aleile pietonale și spațiul de joacă pentru copii.
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Fig. 3 Spațiul de joacă pentru copii
Desfăşurarea procesului instructiv-educativ s-a realizat cu personal calificat, pentru a
asigura condiţii optime de educare şi dezvoltare a personalităţii copiilor cu deficienţă de vedere.
Este un mediu educogen care răspunde particularităților individuale ale fiecărui elev, conducând
spre formarea de competențe, autonomie personală, modele comunicațional-relaționale în
vederea integrării sociale. Personalul didactic de predare –învăţare -terapii este format dintrun număr de 78 cadre didactice, dintre care 60 cadre didactice titulare si 18 cadre didactice cu
statut de suplinitor.
Toate cadrele didactice sunt calificate. Datorită performanţelor obţinute în activitatea
didactică, un cadru didactic al școlii a fost desemnat responsabil de cerc pedagogic, 2 cadre
didactice sunt membre în Consiliile consultative pe discipline -învățământ special, 3 cadre
didactice sunt profesori metodişti ai Inspectoratului Şcolar Timiș, un număr de 22 cadre
didactice primesc gradaţie de merit, 17 profesori sunt membri ai Corpului Național de
experți în management educational. Din totalul cadrelor didactice 1 profesor are doctoratul,
43 profesori au gradul didactic I, 15 profesori au gradul didactic II, 14 au obținut definitivatul în
învățământ, iar 5 sunt debutanţi.
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Fig. 4 Reprezentarea grafică a obținerii gradelor didactice de către profesorii școlii:

1st Qtr
2nd Qtr
3rd Qtr
4th Qtr
5th Qtr

Profesori care au obținut doctoratul
Profesori care au obținut gradul I
Profesori care au obținut gradul II
Profesori care au obținut definitivatul
Profesori debutanți

Instituția de învățământ special oferă următoarele servicii:


Proces de învățare coordonat de cadre didactice specializate în activitățile educative
și recuperator-compensatorii



Procesul de învățare având la bază programa școlilor de masă, ceea ce le permite
elevilor
prezentarea la Testele Naționale și Bacalaureat și continuarea studiilor, fie în rețeaua
școlilor de masă, fie în învățământul special



Activități terapeutice de tipul: psihoterapie, terapie perceptiv-vizuală, terapia
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tulburărilor de limbaj-logopedie, kinetoterapie


Asistență medicală prin cabinetele de oftalmologie, pediatrie și stomatologie.



Învățarea scris-cititului Braille pentru elevii cu deficiențe vizuale grave, în cadrul
cabinetului de educație vizuală



Stimulare cognitivă prin intermediul soft-urilor educaționale (programe JAWS
pentru nevăzători etc.) în cadrul cabinetelor de informatică



Club de orientare școlară și profesională



Organizarea atelierelor de terapie ocupațională, ergoterapie, în vederea formării
abilităților de viață independentă



Petrecerea timpului liber în mod plăcut și util, sub supravegherea instructorilor de
educație extrașcolară (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică)



Servirea meselor principale și a gustărilor în cantina școlii



Asigurarea cazării în internatul școlii pentru elevii din alte localități, copiii
beneficiind de supraveghere pe timpul nopții



Oferirea de gratuități la: cazare, masă, rechizite, proteze vizuale, transport, servicii
medicale de prim-ajutor etc.

4. STRUCTURI
AUXILIAR

ADMINISTRATIVE

ȘI

PERSONALUL

Secretariat: Secretar șef – ec. Ciocani Ecaterina
Tehnician normare – salarizare - organizare – ec. Napa Maria
Contabilitate: Contabil șef – ec. Iștoc Lucia-Alexandrina
Administratie: Administrator patrimoniu – ec. Szeles Haynal
Bibliotecar: Nedeljkovic Delia – Ioana
Instructori de educație:
Armion Cosmin – Ciprian

Petcu Ileana – Eleonora

Băra Elena

Popescu Florentina

Chiru Pălădia

Robotin Maria

Grămadă Gabriela – Corina

Scorobete Victoria

Mihalache Petronela

Szabo Elena

DIDACTIC
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5. ORGANIGRAMA
CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIŞ

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ
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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DIRECTOR

COMISIA PENTRU
CURRICULUM

COMISIA
PENTRU
ALCĂTUIREA
ORARULUI

COMISIA
INSTRUCTORILOR
DE EDUCAŢIE

COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE ŞI ORIENTARE
ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

DIRECTOR ADJUNCT

COMISIA PENTRU
PERFECŢIONAREA ŞI
DEZVOLTAREA
PROFESIONALĂ A
CADRELOR DIDACTICE

COMISII
METODICE

COMISIA
DIRIGINŢI

CONSILIILE CLASELOR

COORDONATORUL PENTRU
PROIECTE ȘI PROGRAME
EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI
EXTRAȘCOLARE

CONSILIUL
ELEVILOR

CONSILIUL PE
ŞCOALĂ AL
PĂRINŢILOR

COMITETELE PE CLASĂ ALE PĂRINȚILOR

SECRETARIAT

CONTABILITATE

 COMISIA RESPONSABILĂ
CU GESTIONAREA SIIIR






COMISIA DE EVALUARE ŞI
ASIGURARE A CALITĂŢII

CONSILIUL PROFESORAL

ADMINISTRAŢIE

COMISIA DE CONTROL
MANAGERIAL INTERN

ALTE COMISII PE PROBLEME EDUCAŢIONALE
 COMISIA PENTRU MONITORIZAREA RITMICITĂŢII NOTĂRII
 COMISIA PENTRU PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII
 COMISIA PSI
 COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE DIFERENȚE
LA ELEVII VENIȚI PRIN TRANSFER ŞI A EXAMENELOR DE
CORIGENŢĂ
 COMISIA PENTRU ASIGURAREA ŞI DISTRIBUIREA
MANUALELOR
 COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMBATEREA
ABSENTEISMULUI ȘI A ABANDONULUI ȘCOLAR
 COMISIA PENTRU PROIECTE ŞCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE
 COMISIA PENTRU PROMOVAREA ŞI POPULARIZAREA
LICEULUI
 COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA
VIOLENȚEI
 COMISIA PENTRU ESTETICĂ ŞI AMENAJARE
 COMISIA ANTIDROG ÎN MEDIUL ȘCOLAR

PERSONAL MEDICAL

COMISIA DE RECEPȚIE LUCRĂRI, REPARAȚII ȘI INVESTIȚII
COMISIA DE INVENTARIERE ȘI CASARE A BUNURILOR
COMISIA PENTRU EVALUAREA OFERTELOR DE PREȚ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
COMISIA DE EVALUARE A PERSONALULUI NEDIDACTIC

LICEUL TEORETIC SPECIAL „IRIS” TIMIȘOARA
EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ. POLITICI ŞI STRATEGII MANAGERIALE
Pentru o buna implementare a curriculumului școlar am adus la cunostinta cadrelor didactice,
elevilor, parintilor, legislatia specifica educatiei (Metodologia Evaluării Naționale, Metodologia
Examenului de Bacalaureat, Metodologia privind mobilitatea personalului didactic, de atestare
profesionala, Metodologia de continuare a studiilor dupa finalizarea invatamantului obligatoriu, Legea
calitatii in educatie, ROFUIP, RI, etc).
Acest demers s-a desfasurat astfel: pentru cadrele didactice s-au prelucrat noutatile legislative in
fiecare Consiliu Profesoral, iar pentru elevi si parinti, in sedintele cu parintii sau la orele de dirigentie,
pe baza de tabel cu semnatura.
A. OFERTA EDUCATIONALA a scolii a fost stabilită in functie de nevoile specifice comunității, de
specificul școlii, de particularitățile de vârstă și psiho-funcționale ale elevilor noștri.
Întrucât toate clasele de liceu sunt profil uman, clasele liceale au optat pentru CDS din sfera disciplinelor
socio-umane, dar și din cadrul TIC.

Oferta educaţională
Oferta educațională a unității a cuprins în ultimul an următoarele discipline
opționale:”Prietenul meu, calculatorul”, ”Decorăm virtual, real”, ”Ce pot face două
mâini dibace”, ”Matematica pe înțelesul tuturor”, ”Lumea poveștilor”, ”Matematica
distractivă”, ”Educație Pentru Sănătate”,”Handbal”, ”Cor”, ”Armonia naturii”,
”Muzica vârstei mele”, ”TIC”, ”Matematică distractivă”, ” Lumea poveștilor”,”Joc
și mișcare”, ”Trăistuța cu povești”, ”Natura, prietena mea”etc
Oferta educaţională a fost atractivă, iar proiectarea şi planificarea procesului de învăţământ,
activităţile şcolare şi extraşcolare, climatul motivaţional, sistemul de recompense şi încurajarea
respectului de sine au asigurat Liceului Teoretic Special IRIS Timișoara o populaţie şcolară cu rezultate
relativ bune.
În această etapă, rezultatele sunt mărturia succesului, iar analiza activităţii prin evidenţierea
performanţelor, dar şi prin recunoaşterea punctelor slabe fac posibilă transparenţa actului
educaţional şi managerial, dar reprezintă şi un punct de plecare, un reper important pentru activitatea
din anul şcolar 2016-2017.
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6. POPULAŢIA ŞCOLARĂ 2016-2017 PE NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Clasa

Înscrisi

Grădi
13
0
8
I
4
II
20
III
14
IV
16
V
22
VI
20
VII
16
VIII
24
IX GP
10
X GP
7
IX
18
X
16
XI
13
XII
11
TOTAL
232
*GP = Gimnaziu prelungit

Rămași la
sfârșitul anului

12
7
4
19
15
16
21
20
15
24
10
7
18
16
13
11
228

Ciclul scolar

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Liceal
27 clase

La toate clasele de final de ciclu, CDȘ a fost orientat spre aprofundare pe disciplinele
susținute la Examenele Naționale. La ciclul primar și gimnazial, CDȘ s-a axat pe limba engleza și TIC.
Alegerea CDȘ s-a facut in funcție de opțiunea părinților și a elevilor, în baza unor programe aprobate de
direcțiunea scolii.
Elevii claselor primare, gimnaziale si liceale, din ciclul inferior au beneficiat, de manuale
gratuite, selectia manualelor alternative având loc pe baza criteriilor elaborate de M.E.C.Ș , din lista
celor aprobate. Pentru clasele a XI-a și a XII-a liceu manualele au fost procurate în mare parte de
elevi, dar s-au achiziționat și de către școală din fonduri proprii.
Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului școlar s-a desfasurat în
conformitate cu planurile manageriale proprii. S-au aplicat teste predictive la toate disciplinele.
Proiectarea unităților de învatare s-a făcut în concordanță cu programele școlare în vigoare.

LICEUL TEORETIC SPECIAL „IRIS” TIMIȘOARA
B. REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII
a. SITUAȚIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ
Clasa Înscriși
Grădi
13
0
8
I
4
II
20
III
14
IV
16
V
22
VI
20
VII
16
VIII
24
IX GP
10
X GP
7
IX
18
X
16
XI
13
XII
11
TOTAL
232

Promovați
12
%
7
%
4
%
19
%
15
%
16
%
21
%
20
%
15
%
24
%
10
%
7
%
18
%
16
%
13
%
11
%
228
%

Veniți
2
2

Plecați
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

b. NOTELE OBŢINUTE LA PURTARE
Clasa

Nr. elevi

0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX GP
X GP
IX
X
XI
XII
TOTAL

7
4
19
15
16
21
20
15
24
10
7
18
16
13
11
216

Note scăzute la purtare
note sub 7

note între 7 și 9

-

1
3
1
5
3
2
15

1
1
1
1
1
1
6

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Exmatriculati
-
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c. SITUAŢIA FRECVENŢEI

Nr crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Luna

Septembrie 2016
Octombrie 2016
Noiembrie 2016
Decembrie 2016
Ianuarie 2017
Februarie 2017
Martie 2017
Aprilie 2017
Mai 2017
Iunie 2017
TOTAL

Nr. elevi în
evidență

Nr. total absențe

232
232
231
231
231
231
231
231
231
231
231

93
505
538
242
294
367
474
200
532
43
3288

din care
motivate

nemotivate

29
153
254
25
135
136
196
89
237
36
1290

64
352
284
217
159
231
278
111
295
7
1998

d. REZULTATELE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI
Premiul I la disciplina TIC din cadrul CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU ELEVII
DEFICIENȚI DE VEDERE – Buzău, aprilie 2017 – Strugariu Andrei, clasa a VIII (profesor
îndrumător Vălcan Simona Angela)
 La Concursul Judetean „Sarbatori traditionale romanesti, 15.03.2017 – Pitesti – prof. Turcu
Marika
Premiul I: Plătică Daniel
Premiul II: Cotro Alexandru


La Concursul „Natură și Literatură”
Premiul I: Ciobotaru Matei Dominic
Premiul II: Simion Andrei



La Concursul Național „Sclipirile copilariei„”, 23-25 noiembrie 2016;
Premiul I: Ciobotaru Matei Dominic
Premiul I: Teodorescu David
Premiul I: Simion Andrei
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La Concursul Național „Natura inspiră și daruiește”, ediția a XIV-a, 14 noiembrie 2016;
Premiul I: Ciobotaru Matei Dominic
Premiul I: Teodorescu David



La Concursul Național de Creație Plastică „De la suflet, la suflet, Sfintele Sărbători
Pascale” – Dorohoi:
Premiul I: Graure Larisa, Ienășel Andreea, Ardelean Andreea, Sosoi Fabian, Tussinger Clara-

Natalia, Șest Valentin, Burcea Leonard, Muscan Ionela și Achim Alexandra
Premiul III: Berineanțu Rahela prof. coord. Turcu Marika, prof. Orgovan Eris, prof. Luca
Daniela, prof. Dalea Adina;


La Concursul Regional „Bucuria sarbatorilor de iarna” – Buzău – prof. coord. Turcu Marika
Premiul I: Ienășel Andreea
Premiul III: Câneparu Cosmin, Negruț Daniel – prof. Nedelcu Adriana
Premiul I: Iancu Melisa, Ispas Alexandru – prof. Luca Daniela
Premiul II: Tulac Andrada;
Premiul I: Tussinger Clara,



La Concursul Național „Feeria iernii” – Lugoj – prof. coord. Turcu Marika, prof. Nedelcu

Adriana
Premiul I: Tulac Daniela Gabriela


La Concursul Județean „Sarbatori tradiționale românești, 15.03.2017 – Pitești – prof. Turcu

Marika
Premiul I: Platica Daniel
Premiul II: Cotro Alexandru


La Concursul Național de creație „Mărțișor – Între Creație Și Mediu” - Premiul I



La Concursul de Creație ,,Mărțișor – Între Tradiție și Mediu‟‟, editia VI-a, martie 2017,

organizat de ISJ Dâmbovița, Centrul ,,Europe Direct‟‟, Liceul Voievodul Mircea, Targoviste - Premiul
I, respectiv Premiul al II-lea – prof. Dalea Adina;


La Concursul International „Cufarul cu poveștile copilariei, 3-10.06.2017 – prof. Turcu

Marika
Premiul II: Ardelean Andreea, Tussinger Clara
Premiul III: Negrut Daniel, Turcu Marika,
Mențiune: Lână Mihăiță, Șoșoi Fabian
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La Concursul cu tematica de protecție civilă „Buum! – Pericolul și Intervenția la Dezastre”

– prof. coord. Turcu Marika
Mentiune: Berineanțu David
Premiul Special: Lână Mihăiță


La Concursul Interjudețean de artă fotografică „România văzută altfel” – prof. Turcu Marika
Premiul I: Tussinger Clara
Premiul III: Cotro Alexandru
Mențiune: Ardelean Andreea, Șoșoi Fabian, Lână Mihăiță
Premiul special: Berineanțu David – prof. Nedelcu Adriana
Premiul II: Andrei Florina
Premiul III: Iancu Melisa
Mențiune: Muscan Ionela
e.1. REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2017
Disciplinele de examen

Nr.
crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Numele și prenumele
candidatului

Adamescu Andrei Cătălin
Bălțățeanu Gheorghe Gicu
Berineanțu Emanuel
Burcea Leonard Ionel
Caragea Caroline Nicole
Ciofacă Andrei Valentin
Ciolan Cristi
Fernbacher Caius
Gîrda Alexandru Ioan
Iacob Maria Elena
Moise Narcisa Elena
Moldovan Maria Elena
Nicoleasa Iulian Leonardo
Pau Mihăiță
Rusu Danny Paul
Strugariu Andrei Cătălin
Șest Valentin
Tănasie Octavian Alexandru
Vlaicu Viviana Carla

Unitatea de învățământ
de proveniență

Liceul Teoretic Special
„Iris” Timișoara

Limba și lit.
română
Nota scris

5,7
8
5,1
4,3
2,1
7,1
3,2
6,75
3,3
6
4,1
4,65
1,5
1,7
5,1
6,4
3,1
8,1
7,1

Matematică

Media
generală

Nota scris

3,95
6,2
4,1
3
2
4,5
1
4,15
2,5
3,75
4,2
3,5
1,5
2,4
6,8
5,2
2,95
5,6
4,65

4,82
7,1
4,6
3,65
2,05
5,8
2,1
5,45
2,9
4,87
4,15
4,07
1,5
2,05
5,95
5,8
3,02
6,85
5,87
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e.2. REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2017
Nr. Numele și Limba română
crt prenumele competențe scris
Fogarassy
Limba română
(UMAN)
A.P.
1
Alexandru
Mediu
1,60
Gabriel
Limba română
Iojă A.
(UMAN)
2 Andreea
Mediu
2,10
Maria
3

4

5

6

7

8

9

10

Jivan G.
Loredana
Moț R.V.
Alexandru
Moț R.V.
Andrei
Petrovici
X. Denisa
Rusu F.
Florin
Teodor
Tarniță C.
Viorica
Lidia
Varga I
Ionuț
Nicușor
Vidacs I
Daniel
Ionuț

Limba
modernă

Proba
E)c)

Proba
E)d)

Limba engleză

Istorie

Geografie

A2 A1 - A2 A2

2,30

1,50

Limba engleză

Istorie

Geografie

- A1 - A1 A1

2,40

1,40

Limba română
(UMAN)

Limba engleză

Istorie

Geografie

Mediu

A2 A2 - A2 A2

4,20

2,70

Limba română
(UMAN)

Limba engleză

Istorie

Geografie

Mediu

B2 A2 - A1 A1

3,55

4,00

Limba română
(UMAN)

Limba engleză

Istorie

Geografie

Mediu

A1 A1 A2 A1
A1

4,10

4,00

Limba engleză

Istorie

Geografie

- A2 - A1 A1

5,80

5,40

Limba engleză

Istorie

Geografie

A1 A2 A1 A2
A2

6,25

7,45

Limba română
(UMAN)

Limba engleză

Istorie

Geografie

Mediu

A2 A2 - A1 A1

2,60

2,00

Limba română
(UMAN)

Limba engleză

Istorie

Geografie

Mediu

A2 A2 - A1 A1

5,00

6,30

Limba engleză

Istorie

Geografie

A2 A1 - B1 B1

5,80

6,45

3,60

2,70

3,00

Limba română
(UMAN)

Mediu

4,20

Limba română
(UMAN)

Experim.

8,15

1,50

5,00

Limba română
(UMAN)

Avansat

6,70

Competențe
digitale

Media finală
Media

Stare

-(18)

Respins

-(15)

Respins

-(12)

Respins

începător(25)

Respins

mediu(31)

Respins

începător(20)

Respins

avansat(67)

7,28

-(11)

Reușit

Respins

începător(28)

5,43

Respins

mediu(44)

6,31

Reușit
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f. PROIECTE
În anul școlar 2016-2017 a fost aprobat proiectul ,,Soarele răsare pentru toți copiii”, din
cadrul Programului Erasmus+, acțiunea K1-Educație școlară, proiect numărul 2017-1-RO01KA101-036735.
De asemenea, a fost aprobat proiectul ,,Visually Impaired, Mentally Sighted”, din cadrul
Programului Erasmus+, acțiunea K2, 2017-1-TR01-KA201-045951 (vezi results Turkish National
Agency).
În perioada martie 2017 – mai 2017, elevii școlii noastre au participat la proiectul național
,,Zero Waste”, ediția 2017 și au câștigat o tabără la Căsoaia, jud. Arad, în perioada 23-27 august 2017.
Este în derulare și proiectul ,,Grădina copiilor Iris”, etapa I, proiect de dezvoltare a obiceiurilor
de viată sănătoasă, activă și îmbogățirea experienței senzoriale a copiilor cu deficiență de vedere.

7. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
1. COMISIA METODICĂ „TERAPII SPECIFICE ŞI DE COMPENSARE”
RAPORT DE ACTIVITATE
An şcolar 2016-2017
I.

CURRICULUM

1)

Informarea asupra modificărilor şi completărilor cadrului legislativ

Realizări:
-

Completarea mapelor profesorilor şi a comisiei;

-

Întocmirea planificărilor pentru întregul an şcolar (utilizând şi modelele postate pe site-ul
MECȘ);

-

Studierea notelor metodologice şi a recomandărilor MECȘ în ceea ce priveşte evaluarea iniţială
din acest an şcolar;

-

Elaborarea unor teste iniţiale conform cu precizările transmise la consfătuirile profesorilor din
luna septembrie;

-

Afişarea normelor de protecţia muncii şi PSI în laboratoarele şcolii
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Selectarea resurselor şcolare, adaptarea acestora la specificul elevilor cu deficienţe vizuale

2)

Realizări:
- Selectarea şi adaptarea materialelor şi resurselor şcolare în funcţie de specificul elevilor;
Analiza activităţii desfăşurate în anul şcolar anterior, ca bază de fundamentare a planului
managerial pentru anul în curs
Realizări:
-

Elaborarea Raportului de activitate pentru anul şcolar 2015-2016

3) Elaborarea şi aprobarea planului managerial şi al planului de activităţi pentru catedrele din cadrul
ariei curriculare „Terapii specifice şi de compensare”
Realizări:
-

Elaborarea Planului managerial şi a planului de activităţi pentru anul şcolar 2016-2017;

-

Prezentarea planificărilor de către toţi membrii comisiei

4) Planificarea procesului de intervenţie specifică şi personalizată
Realizări:
-

Realizarea planificărilor conform programelor în vigoare;

-

Realizarea Programelor de intervenţie personalizate ţinând seama de diagnosticul oftalmologic,
logopedic şi psiho-intelectual al elevilor;

-

Întocmirea fişelor de evaluare iniţială, continuă şi finală a elevilor;

-

Stabilirea protocolului de colaborare cu echipa multidisciplinară în vederea eficientizării
Programelor de intervenţie personalizate;

5) Desfăşurarea eficientă a activităţii didactice
Realizări:
-

Planificarea şi adaptarea procesului instructiv-educativ la condiţiile concrete din anul şcolar
anterior;

-

Stabilirea unui feedback al procesului de învăţare pe baza evaluărilor curente

6) Monitorizarea activităţii membrilor comisie metodice
Realizări:
-

Aplicarea testelor de evaluare iniţială şi finală la toţi elevii;

-

Prezenţa Portofoliilor-Dosarelor cu Fişele de lucru ale eleviilor;

7) Evaluarea obiectivă şi continuă a nivelului de pregătire a elevilor
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Realizări:
-

Evaluarea curentă şi sumativă a elevilor şi adaptarea programului terapeutic individualizat în
funcţie de progresul-regresul acestora;

-

Obţinerea periodică a feedback-ului de la echipa multidisciplinară privind evoluţia elevilor;

II.

RESURSE UMANE

1)

Organizarea activităţilor extracurriculare

Realizări:
-

Implicarea tuturor membrilor comisiei în activităţile şcolii conform planificării activităţilor
extracurriculare: Ziua Educaţiei, Ziua Bastonului Alb, Serbări şcolare, Proiectul „Step-micii
intreprinzători”, Proiectul Protecţia Mediului Înconjurător, activităţi extracurriculare în
colaborare cu profesorii de la clase;

-

Implicarea membrilor comisiei la desfăşurarea

CONCURSULUI

NAȚIONAL DE TIC

PENTRU ELEVI DEFICIENȚI DE VEDERE ”LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS” –
Timișoara noiembrie 2015;
-

Activitatea cercurilor de lectură;

-

Implicarea membrilor comisiei la desfăşurarea etapei locale a CONCURSULUI NAȚIONAL
PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE DE VEDERE;

-

Implicarea membrilor comisiei la desfăşurarea CONCURSULUI NAȚIONAL ”SCLIPIRILE
COPILĂRIEI” (prof.) Proiecul Educațional Regional „Bucuria Sărbătorilor de iarnă-Dăruind
veți dobândi!”, ed. a II-a, Buzău 2017

2)

-

Proiectul de prevenire „Cupa Justiției” ca suporter al echipei „IRIS”;

-

„Parada Lions” în cadrul Convenției Naționale a Cluburilor Lions;

-

Educatia sexuala a adolescentilor”,in colaborare cu dr. Hannelore Muller ;
Proiectul “Educatie pentru viata de familie” in parteneriat cu fundatia Tineri pentru tineri
Asigurarea de către membrii comisiei a profesorilor de sprijin şi profesori-asistenţi elevilor pentru
examenul de Evaluare Naţională, Bacalaureat şi pentru olimpiade şi concursurile şcolare.

Realizări:
3)

Obţinerea performanţelor la concursuri şcolare

Realizări:
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-Concursul național „Minuni pascale din mâini de copil” secțiunea Expoziție;
- Toţi membrii comisiei au participat la Concursul Național Școala Zero Waste, ed.017;
- Concursul Naţional de lectură rapidă în Braille;
Participarea cadrelor didactice la activități de perfecționare
Realizări:
-

O parte din membrii comisiei au participat cursul de perfecționare „Management educational
european” (60 credite);

III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
1)

Dotarea bazei didactice

Realizări:
-

Achiziţionarea de material didactic, imprimantă 3D şi licenţe Duxbury pentru cabinetele de braille
1 şi 2;

2)

Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi a unui ambient plăcut

Realizări:
-

Utilizarea curentă şi eficientă a materialelor didactice;

3)

Monitorizarea modului de folosire eficientă a bazei materiale

Realizări:
-

Monitorizarea utilizării corecte a bazei materiale din cabinete;

IV.

RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

1)

Participarea la activităţi organizate la nivel regional/naţional

Realizări:
- Participarea la Simpozionul Regional “Renasterea Culturii Generale in Educatia Contemporana”,
editia a IX-a, cu lucrarea “ Forme mascate ale abuzului asupra copiilor”;
- Participarea la cursul de formare continua “ Interventii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilitati
si familiile acestora” la CSEI “ P . P. Neveanu” cu profesori de la Catedra de Psihopedagogie Speciala
“Universitatea Babes Bolyai”;
- Participarea la conferinta “Fundamente in educatia copilului”, sustinuta de prof.dr. Florin Colceag in
Aula Magna a UVT. ;
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- Participarea la ediția a VII-a a proiectului ”STEP – micii întreprinzători” în parteneriat Fundația
Soroptimist Internațional-filiala Timiș ;
- Participarea la workshopul din cadrul proiectului ”Educația ecologică –offline și online” în parteneriat
cu ISJ Timiș, A.S.C.T.A.N.”IRIS” - invitat președintele societății de Geografie din Malaezia – prof.
Kalaimani Supramaniam;
- Participarea la activitățile din cadrul Campaniei globale pentru educație organizată în parteneriat cu
Organizația Salvați copiii – invitat asistent doctor Claudia Borca de la Facultatea de științele educației
din cadrul UVT Timișoara;
Prezentului raport de autoevaluare a comisiei Terapii specifice şi de compensare îi sunt anexate
rapoartele de autoevaluare individuală ale membrilor comisiei.

2. COMISIA METODICĂ „PROFESORI DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ PENTRU O
CATEDRĂ DE EDUCAȚIE SPECIALĂ”

RAPORT DE ACTIVITATE
An şcolar 2016-2017
Activitatea membrilor comisiei metodice a profesorilor de psihopedagogie specială s-a
desfăşurat în baza prevederilor planului managerial și a planurilor elaborate pe compartimente, respectiv
curriculum, resurse umane, resurse materiale, parteneriate şi programe educaţionale.
În anul şcolar 2016-2017 comisia metodică a profesorilor de psihopedagogie specială, cu un
efectiv de 16 membri, cuprinzând ciclul preşcolar, ciclul primar, patru clase ciclul gimnazial şi două
clase liceu şi-a propus următoarele obiective:
-

extinderea capacităţii de adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în domeniul

educaţiei;
- stimularea activităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic;
- intensificarea exerciţiului creator şi de relaţionare/comunicare/colaborare în domeniul
pedagogic;
- utilizarea adecvată a unor tipuri variate de itemi şi descriptori de performanţa;
- eficientizarea demersului didactic;
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- dezvoltarea competenţelor prin: abilităţi de comunicare, scriere, calcul, informatizare, gândire
critică, lucru în echipă, adaptarea la situaţii noi;
- elaborarea şi popularizarea materialelor metodice;
- utilizarea metodelor şi strategiilor moderne în procesul de învăţare/evaluare;
- asigurarea calităţii în educaţie;
- curriculum evidenţiat/diferenţiat;
- valorificarea experienţei pozitive;
- continuarea parteneriatului şcoală-familie.
Din activităţile comisiei metodice a profesorilor de psihopedagogie specială menţionez:
ACTIVITATEA INSTRUCTIV – EDUCATIVĂ


studierea programele şcolare în vigoare, întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale
conform legislaţiei în vigoare, până la termenul stabilit;



proiectarea unităţilor de învăţare, după ce s-a studiat curriculum-ul şcolar şi programa de terapie
educaţională complexă şi integrată; strategia didactică proiectată axându-se pe corelarea metodologiei cu
tipul de învăţare şi cu obiectivele stabilite atât cele operaţionale, cât şi cele recuperator - compensatorii;



proiectarea activităţilor extraşcolare corelată cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele copiilor;



proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate cu documentele unităţii ;



desfăşurarea activităţilor educative cu elevii în funcţie de gradul şi tipul deficienţei si în raport cu
dezvoltarea intelectuală;



implicarea elevilor în activităţi de bună practică, responsabilizarea lor în diferite activităţi şi acţiuni
comune cu elevii din alte clase;



utilizarea calculatorului în activitatea la clasă;



conceperea de fişe de lucru pentru activitatea independentă şi diferenţiată;



confecţionarea materialului didactic necesar activităţilor desfăşurate cu elevii;



desfăşurarea activităţilor de igienizare a sălii de clasă.

ACTIVITATEA METODICĂ SI ŞTIINŢIFICĂ


stabilirea activităților metodice pentru anul școlar 2016-2017 (referate, activițăți demonstrative);



participarea la şedinţele din cadrul comisiei metodice a profesorilor de psihopedagogie specială;



întocmirea procesele verbale ale şedinţelor;
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realizarea şi actualizarea portofoliului profesional şi a dosarului personal;



participarea la Consiliile profesorale.
În luna septembrie a avut loc întrunirea comisiei, stabilirea responsabilului (Prof. Mălăeț Carolina) și a

secretarului (Prof. Pucă Ana Maria); stabilirea tematicii comisiei pentru anul școlar 2016-2017; elaborarea
planului managarial al comisiei metodice pe anul în curs.

Activitatea în cadrul comisiei poate fi prezentată astfel:
PALFI IOANA ( grădiniță)
-

a participat la Conferința Națională Diversitatea Noastră Creativă;

-

a participat la Proiect tematic - “Toamna cea bogata!”;

- a participat la Proiect tematic - “ Curiozitațile iernii”;
- a participat la ședințele din cadrul comisiei metodice;
- a susținut Inspecția specială grad I (17.01.2017)
CIURAȘ ANGELICA( grădiniță)
- a participat la Proiect tematic - “ Toamna cea bogată!”;
- a participat la Proiect tematic - “ Curiozitațile iernii”;
- a participat la ședințele din cadrul comisiei metodice.
- a susținut referatul cu tema „Rolul și beneficiile pentru copii” în cadrul comisiei profesori de
psihopedagogie speciala în data 12.06.2017;
- a continuat voluntariatul ”O minune, un copil”, voluntariat început în anul 2009 cu Grădinița din
Giroc.
- a realizat proiectul tematic „Vestitorii primăverii” și „Curiozitățile verii” , în care a sintetizat toate
caracteristicile specifice anotimpurilor dar și curiozitățile lor.

TITEL CAMELIA (Pregătitoare)
- Participare cu lucrare la simpozion interjudețean “Metode didactice clasice și moderne folosite în
procesul instructiv – educativ”;
- planificarea activităţilor de învăţare pentru elevii clasei;
- întocmirea portofoliului fiecărui elev (fişe de lucru, fişe de evaluare);
- realizarea programelor individualizate şi a adaptărilor curriculare.
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REIN ELENA (CLASA I)
- a participat la atelierul educațional “Dezvoltarea personală a cadrelor didactice”, organizat de
Universitatea de Vest din Timișoara în data de 3 noiembrie 2016;
- a participat la ședințele din cadrul comisiei metodice;
- întocmirea portofoliului fiecărui elev (fişe de lucru, fişe de evaluare);
- realizarea programelor individualizate şi a adaptărilor curriculare;
- a participat la activitățile de voluntariat din campania “O sanșă pentru fiecare”, desfașurată în
decembrie 2016, în parteneriat cu Fundația Familia din Galați și grădinițele, școlile și liceele din țara;
- a participat ca organizator la proiectul “Step – mici intreprinzatori pas cu pas”, decembrie 2016;
- a coordonat activitatea Liceului Teoretic Special „Iris” în calitate de director.

KONNERTH SILVIA (CLASA a II-a A)
- a sustinut în cadrul comisiei metodice a profesorilor de psihopedagogie specială referatul cu tema
,,Învățarea formală și învățarea informală la elevii cu deficiențe de vedere”;
- a participat în calitate de evaluator și de organizator la Concursul National ,,Sclipirile copilariei”,
înscris în calendarul activităților educative școlare și extrașcolare al ISJ Timiș, pozitia 225, desfășurat
în perioada 23-25.11.2016;
- a participat la proiectul ,,This is our time”, 25.11.2016;
- a participat la Simpozionul Național ,,PROEDU” Olt, cu lucrarea ,,Importanța colaborării școală –
familie în socializarea elevilor”, 4.11.2016;
- a încheiat o serie de parteneriate pentru educație cu mai multe instituții: Școala Liteni Iași, Școala
Carmen Sylva Iași, Școala Gimnazială nr. 2 Lugoj;
- a susținut în cadrul comisiei metodice a profesorilor de psihopedagogie specială lecția demonstrativă
,,Felicitare pentru mama”, 8.03.2017;
- a participat la Simpozionul Național ,,Valori perene – naștere și renaștere”, Timișoara, 06.04.2017, cu
lucrarea ,,Portofoliul – metoda modernă de evaluare”, organizat de Școala Gimnazială Nr. 25 Timișoara;
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- a participat la Simpozionul Regional ,,Teorie și practică în evaluarea procesului psihopedagogic/
didactic – evaluare și intervenție terapeutică”, Recaș, ediția a IV-a, 31.03.2017, cu lucrarea ,,Portofoliul
– un intrument alternativ de evaluare a autonomiei sociale”, ISSN 2344-455X;
- a participat la Simpozionul Județean ,,Parteneriatul școală – familie și rezolvarea prolemelor actualei
generații de elevi”, 30.05.2017, cu lucrarea ,,Violența în școala – sugestii de acțiune pentru prevenirea
apariției conlictului”, organizat de Școala Gimnazială Nr. 27 Timișoara;
- a participat la work-shopul ,,Promovarea educației de calitate pentru elevii aparținând grupurilor din
medii dezavantajate și expuse excluziunii, cu cerințe educaționale speciale și cu alte dificultăți de
învățare, inclusiv al celor aflați în risc de abandon școlar”, 30.05.2017, organizat de Școala Gimnazială
Nr. 27 Timișoara;
- a facut parte din Comisia de organizare si administrare a Evăluarii Naționale la finalul claselor a II-a, a
IV-a și a VI-a în anul școlar 2016-2017 în unitatea de învățământ Liceul Teoretic Special „Iris” în
calitate de adminstrator de test la clasele a II-a și a IV-a și în calitate de evaluator la clasa a II-a.

BODNARIU MIRELA (CLASA a II-a B)
- planificarea activităţilor de învăţare pentru elevii clasei;
- întocmirea portofoliului fiecărui elev (fişe de lucru,fişe de evaluare);
- realizarea programelor individualizate şi a adaptărilor curriculare;
- a participat la activitățile comisiei metodice;
- a participat la concursul local “Carnavalul toamnei‟‟;
- 15 decembrie 2016, participare la Proiectul „ STEP- micii întreprinzători pas cu pas”;
- a participat la Concursul Zero Waste;
- a susținut activitatea demonstrativă “Felicitări pentru mama” în cadrul comisiei.
PUCĂ ANA MARIA (CLASA a III-a A)
- coordonator/responsabil al Consiliului elevilor pe școală ;
- secretar în cadrul Comisiei Profesori psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială;
- secretar în cadrul Consiliului de Administrație;
- conferința ,,Teatrul în educație‟‟ (14.10.2016)
- referat ,,Integrarea școlară‟‟;
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- lecție deschisă ,,Tablou de iarnă/decorațiuni de Crăciun‟‟ (20.01.2017);
- lectorat cu părinții pe școală ,,Copilul învață ceea ce vede‟‟ (27.01.2017) ;
- parteneriat „Liceul Teoretic Special Iris” – „Club Aquarena” (însoțitor pentru elevi la înot);
- membru în cadrul Comisie CEAC;
- a participat la cursul de formare continuă/postuniversitar ,,Intervenții psihopedagogice pentru copiii cu
dizabilități și familiile acestora‟‟;
- a participat la Concursul de desene Carrefour România – „De Paște, la Carrefour, desenează personajul
tău Zurli preferat”.

PĂȘTILA CAMELIA (CLASA a III-a B)
- a participat la cursul „Mai creativ,mai reactiv, mai senzitiv prin nonformal”;
- a pregătit elevii pentru participarea la concursul regional de creaţie plastică ,,Clipe de toamnă”, Şcoala
Gimnazială nr. 7, Timişoara;
- a organizat concursul național „Sclipirile copilăriei”;
- a organizat expoziția națională „Sărbători de iarna”;
- a sustinut în cadrul comisiei prof. de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială
referatul cu tema „Mijloace moderne de evaluare”;
- a desfăşurat activităţi în cadrul parteneriatelor educaţionale încheiate cu: Şcoala Gimnazială nr. 7,
Timişoara;
- a participat la urmatoarele cursuri si workshopuri: ”Sensory integration techniques” în cadrul
proiectului Erasmus+ , „Tradiția românească oglindită în terapia ocupațională”, cursul de formare
Erasmus+ KA2 ;
- a participat cu lucrare la simpozionul internațional „Provocări și soluții pentru un mentor eficient” și
cu articolul „Studiu calitativ privind nevoile cadrelor didactice debutante în învățământul special”, în
revista de psihopedagogie specială din Lugoj;
- a susținut în cadrul comisiei prof. de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială
lecția demonstrativă cu tema „Vine iepurasul!”
- a participat în calitate de membru în echipa de proiect la urmatoarele proiecte școlare: Grădina
copiilor „Iris”, proiectul european „Soarele răsare pentru toții copii”, din cadrul programului Erasmus+
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Ka 1, și la proiectul european „Visually Impaired, Mentally Sighted” din cadrul programului Erasmus
Ka2.
IONUŢ GRIGORIU (CLASA a IV-a A)
- este înscris la master, anul II;
- a participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală;
- a susținut referatul: „Consilierea și orientarea carierei elevilor cu deficiențe de vedere”;
- a participat la Simpozionul național „Școala între tradiție și modernitate” desfășurat la Școala
Gimnazială Nr. 7 „Sf. Maria” din Timișoara, cu lucrarea „Tehnici moderne în evaluarea la Limba și
literatura română”.
MĂLĂEȚ CAROLINA (CLASA a IV-a B)
În anul școlar 2016-2017 sunt Responsabilul Comisiei Profesori de Psihopedagogie Specială din
Liceul Teoretic Special Iris.
Am participat și absolvit următoarele cursuri acreditate:
 Cursul de formare continuă acreditat „Evaluarea didactică – între proiectare și realizare”
(60 de ore, 15 credite profesionale transferabile) organizat de Casa Corpului Didactic Timiș, desfășurat
în perioada octombrie – noiembrie 2016;
 Cursul de formare continuă acreditat „Pedagogia Freinet – o pedagogie colectivă pentru
fiecare” (50 de ore, 12 credite profesionale transferabile) organizat de Casa Corpului Didactic Timiș,
desfășurat în perioada noiembrie 2016-19 ianuarie 2017;
De asemenea, în perioada octombrie – noiembrie 2016 am participat la Proiectul „10 PENTRU
EDUCAŢIE” organizat de Universitatea de Vest din Timişoara, prin Departamentul de Ştiinţe ale
Educaţiei. Astfel, am beneficiat de formare în cadrul Workshop-ului „Ciclul conflictului - modelul
teoretic și aplicații practice” și „Controlul contra-agresivității - exerciții practice de identificare și
intervenție”.
În cadrul comisiei metodice am prezentat referatul „Dezvoltarea creativităţii la copiii din
ciclul primar”.
Am participat la Concursul de Desene Carrefour.
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MIHALCEA SURU ADRIANA (CLASA a V-a B)
- a participat la Conferința națională la secțiunea de lucrări științifice, „Diversitatea noastră creativă –
Educația Inclusivă”
- a participat cu publicație la simpozionul regional „Renașterea culturii generale în educația
contemporană”, ediția a IX-a ( noiembrie 2016) organizat de I.S.J. Timiș cu C.J.R.A.E. Timiș, C.J.A.P.
Timiș, cu lucrarea „De la pedagogia curativă la educația ecologică și ecologia interioară”.
- este înscrisă la programul de perfecționare continuă prin depunerea dosarului pentru obținerea gradului
I didactic (2016/2018). A susținut inspecția specială și colocviul de specialitate în cadrul UVT;
- a susținut în cadrul Comisiei metodice pe școală referatul cu tema: „Pedagogia curativă”
(octombrie 2016);
- a participat la cursul de formare continuă organizat de ISJ în colaborare cu Universitatea Babeș Bolyai
Cluj-Napoca (60 de credite) din luna februarie 2017 cu tema: „Intervenții psihopedagogice ale copiilor
cu CES și a familiilor acestora”;
- a participat la la Concursul Național de creație plastică: „De la suflet la suflet, Sfintele Sărbători de
Paști”, ediția VII, unde a obținut cu elevii premiul I și II;
- a participat cu elevii clasei la concursul organizat de Carrefour în parteneriat cu ISJ Timiș organizat cu
ocazia Sf. Paști „Zurli și Iepurașul de Paști”.

VASILIU CRISTINA MARIA (CLASA a VI-a B)
- a susținut referatul „Metoda Montessori, o alternativă educaţională”;
- a susținut lecţia demonstrativă „Decoraţiuni pentru Crăciun” împreună cu doamna prof. Pucă Ana
Maria;
- a participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală;
- Participarea la proiectul „Hidroterapia”, „Grădina Copiilor Iris”, „Sărbătoarea Pascală vazută prin
ochii copiilor”;
- Participarea la conferinta „Fundamente în educația copilului”;
- Obținerea mențiunii pentru participarea concursul interjudețean „Sărbătoarea Pascală vazută prin ochii
copiilor”.
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NACEV LILIANA (CLASA a VII-a B)
- În 14 octombrie 2016 a participat la Conferinţa „Teatru în educaţie”, în colaborare cu ISJ Timiş şi
cu Asociaţia Teatru Vienez de Copii „Copiii joacă teatru”;
- În 15 octombrie 2016 a participat la atelierele de formare organizate în cadrul Conferinţei „Teatru în
educaţie”;
- 26 – 28 octombrie 2016 a participat la Conferinţa Internaţională „Social Inclusion and Equal
Opportunities – SIEO 2016”- Timişoara;
- Participare la cursul „Managementul Voluntarilor”, în cadrul Proiectului „Toţi oamenii sunt frumoşi”,
finanţat de D.J.S.T. Timiş, pentru proiecte de tineret/ studenţeşti 2016;
- 23 – 25 noiembrie 2016, organizarea Concursului Naţional de TIC pentru elevi deficienţi de vedere
„Lumea virtuală prin Iris”;
- 25 noiembrie 2016, participare la proiectul „THIS IS OUR TIME”, iniţiat de UNESCO;
- a participat la cursul de formare Erasmus+ în vederea scrierii proiectelor Erasmus + KA2, organizat
de ISJ Timiş, cu durata de 6 ore. Cursul a avut loc în data de 06.03.2017;
- a participat la Concursul Naţional de creaţie plastică „De la suflet la suflet, Sfintele Sărbători de
Paşti”, organizat de Liceul Tehnologic Special „ Ion Pilat” din Dorohoi;
- a participat cu grupul de dans la Telemaratonul Speranţei, manifestare umanitară realizată în scopul
ajutorării copiilor şi tinerilor suferinzi de boli musculare şi neuromusculare progresive;
- a coordonat şi însoţit grupul de elevi la Festivalul concurs interjudeţean „În ritmul muzicii”, care a
avut loc la Lugoj;
- a susţinut în cadrul comisiei un referat cu tema „Influienţa conflictelor din familie asupra copiilor”;
- a participat la Cercul Pedagogic al prof. din învăţământul special şi special integrat, desfăşurat la
C.Ş.E.I. „Al. Roşca”, Lugoj;
- a participat la Workshop-ul „Sensory integration technique”, din cadrul proiectului internaţional
Erasmus+, desfăşurat la C.Ş.E.I. „ Al. Roşca”, Lugoj;
- în cadrul comisiei a ţinut o lecţie demonstrativă de abilităţi practice, împreună cu clasa a VIII-a C.
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NEAG PATRICIA (CLASA a VIII-a C)
- a participat ca și organizator la proiectul „STEP – mici întreprinzători”;
- planificarea activităţilor de învăţare pentru elevii clasei;
- întocmirea portofoliului fiecărui elev (fişe de lucru, fişe de evaluare);
- realizarea programelor individualizate şi a adaptărilor curriculare;
- membru în cadrul Comisie CEAC;
- cursuri de specializare la facultatea de Sociologie si Psihologie, specialitatea Pedagogia
Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP);
- participare la Workshop cu tema ,,Statutul identitar și ambivalența atitudinală la adolescenții cu
dizabilități”, în data de 24.05.2017, organizat de Universitatea de Vest Timișoara;
- participare la Workshop cu tema ,,Educație și cultură”, în data de 25.05.2017, organizat de
Universitatea de Vest Timișoara;
- participare cu lucrarea ,,Softul educațional – o soluție a educației contemporane în corectarea
discalculiei” la Conferința Regională ,,Educația Diversității, Diversitatea Educației” Ediția a III-a, 27
mai 2017;
- certificat de Voluntariat acordat pentru participarea la implementarea proiectului ,,Grădina Copiilor
Iris”, derulat în cadrul Liceului Teoretic Special ,,Iris”, în perioada 2016-2017;
- susținerea referatului cu tema: „Metode moderne de predare-învățare utilizate în lecțiile de educație
civică” din data de 11.05.2017;
- suținerea lecției demonstrative cu tema ,,Panglica cu flori”.

MURARIU MARIA (CLASA a IX-a C)
- a susţinut inspectia pentru acordarea gradului didacic I;
- a utilizat resurse informaţionale de la bibliotecă;
- planificarea activităţilor de învăţare pentru elevii clasei;
- întocmirea portofoliului fiecărui elev (fişe de lucru, fişe de evaluare);
- realizarea programelor individualizate şi a adaptărilor curriculare;
- 15 decembrie 2016, participare la Proiectul „ STEP- micii întreprinzători pas cu pas”.
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TUȘNEA ALINA (CLASA a X-a C)
- a participat la organizarea activităţilor din cadrul proiectului „Step- micii intreprinzători pas cu pas”;
- a participat la „Consfătuirile cadrelor didactice din învăţământul special şi integrat”.
- a participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală;
- a avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu conducerea
unității de învățământ.
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ DIN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA ŞCOLII
PALFI IOANA
- a participat ca și organizator la proiectul „Step-mici intreprinzatori pas cu pas”;
- a organizat activitațile extrașcolare: „Hai sa ne jucam” – Ziua Educației, „Ariciul”, „Ziua Bastonului
Alb”, „A venit Craciunul!”- serbare parinți, “Tradiții străbune”-serbare pe școală;
- a desfășurat activități precum: ,,Realizarea unor felicitări de Dragobete”, ,,Cine stie mai multe
povesti?”, „Să-l ajutăm pe iepuraș sa împartă dăruri”, ,,SOS pădurea!”, „Oglinda magică”, ,,Carnavalul
prieteniei”, ,,Rămas bun grădinița!‟‟.
CIURAȘ ANGELICA
- Concursul „This is our time”, „Ceasul grădiniței”;
- Concursul Național „Sclipirile copilăriei” – lucrarea „Moș Craciun”;
- „Step-mici întreprinzători pas cu pas”;
- a organizat activitațile extrașcolare: „Turtița”, Ziua Educației, „Hai la plimbare”, Ziua Bastonului Alb,
„A venit Crăciunul!” – serbare părinți, „Tradiții străbune” – serbare pe școală;
- a participat cu lucrari ale copiilor la concursurile: Concursul Național de Creație Plastică „De la suflet
la suflet”, Sfintele Sărbători de Paști editia a- VII-a, Concursul interjudețean de desene și decorațiuni
pascale: „Sărbătoarea Pascală văzută prin ochii copiilor” aprilie 2017, ediția a VIII-a, Concursul
Național: „Minuni pascale din mâini de copil”, ed a II –a Buzău 2017, Concursul „Zero Waste”.
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TITEL CAMELIA
- Coordonator și îndrumator concurs regional de creație plastică și literară „ Toamna prin ochi de copil”
- Organizator proiect „Step –mici întreprinzatori pas cu pas”
- Organizator concurs național de TIC pentru elevi cu deficiențe de vedere „Lumea văzută prin Iris”
- Paricipare proiect „This is our time”
- Organizator serbare de Crăciun la clasa pregătitoare
- Coordonator concurs „Sclipirile copilăriei”

REIN ELENA (CLASA I)
- a coordonat elevii în cadrul la proiectul concurs regional de creaţie plastică „Clipe de toamnă” 13
noiembrie 2016


Ciobotaru Matei – premiul I



Simion Andrei – premiul II

- a coordonat elevii cu ocazia participării la concursul național „Sclipirile copilariei„„, 23-25 noiembrie
2016;


Ciobotaru Matei – premiul I



Teodorescu David – premiul I



Simion Andrei – premiul I

- a coordonat elevii cu ocazia participării la concursul național „Natura inspiră și daruiește„„, ediția a
XIV-a, 14 noiembrie 2016;


Ciobotaru Matei -premiul I



Teodorescu David – premiul I

- a realizat activitatea extracurriculară: „Fructe de toamnă ”, 14 octombrie 2016, cu ocazia sărbătoririi
Zilei Internaționale a nevăzătorilor- Ziua Bastonului Alb;
- a pregătit elevii pentru a participa la concursul de creaţie plastică de la Carrefour Timisoara, realizând
desene şi colaje, decembrie 2016;
- a participat la proiectul online „This is our time”, 25 noiembrie 2016.
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KONNERTH SILVIA
- a coordonat elevii clasei pregătitoare A în cadrul Serbării de Crăciun, în data de 15.12.2016;
- a participat în calitate de profesor coordonator al elevilor clasei II A, care au participat la Proiectul
„Micii Întreprenzători - Pas cu Pas”, finanţat de Clubul Soroptimist Internaţional Timişoara, 15
decembrie 2016;
- a obtinut premiul I cu elevii Păun Iasmina și Gânja Alexandru și premiul II cu elevii Curescu Dumitru
si Anițoiu Alex la Concursul Național ,,Sclipirile copilăriei”, înscris în calendarul activităților
educative școlare și extrascolare al ISJ Timis, pozitia 225, desfășurat în perioada 23 – 25.11.2016;
- a obtinut premiul I cu eleva Păun Iasmina la Concursul Național cu participare internațională ,,Natura
inspira și dăruiește”, înregistrat în CAERI, poziția 862, noiembrie 2016;
- a obtinut premiul II cu elevul Curescu Dumitru la Concursul Național cu participare internațională
,,Natura inspira și dăruiește”, înregistrat în CAERI, poziția 862, noiembrie 2016.

BODNARIU MIRELA
- Concursul „This is our time”;
- Concursul Național „Sclipirile copilăriei”;
- a organizat activitatea extracurriculară ,,Serbare de Crăciun‟‟;
- a participat la concursul local „Carnavalul toamnei”;
- 15 decembrie 2016, participare la Proiectul „STEP- MICII INTREPRINZĂTORI PAS CU PAS”.
PĂȘTILA CAMELIA
- a participat la proiectele concursuri de creaţie plastică ,,Clipe de toamnă”,”Toamna inspiră și
dăruieste” ;
- a pregătit serbarea şcolară cu prilejul Crăciunului ”În așteptarea lui Moș Crăciun!”;
- a organizat activitatea extrașcolară “Fructe de toamna”, în cadrul proiectului Ziua Bastonului Alb;
- a pregătit elevii pentru a participa la concursul de creaţie plastică, realizând desene şi colaje.
Rezultatele obţinute la concursuri: 3 premii I, 2 mentiuni
- a participat la proiectul „Step by step”;
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- a pregătit elevii pentru participarea la concursuri precum: “Minuni pascale din mâini de copil”,
„Sărbătoarea de Paști – Bucuria copiilor, bucuria credinței”, „Sărbătoarea pascală văzută prin ochii
copiilor”;
- a participat la activități extrașcolare: „Concentrica”, realizata de Biblioteca Judeteana Timis;
„Martisor, dar pentru mama!”
PUCĂ ANA MARIA
- activitatea de terapie ocupațională ,,Tehnica șervețelului‟‟
- workshopul internațional ,,Ce pot face cu două mâini dibace? – What can I do with my hands?‟‟ (0708.10.2016)
- concursul ,,Sclipirile copilăriei‟‟
- concursul internațional ,,Formidabilii‟‟ (28.11.2016)
- concursul ,,Carrefour - Trolii Mania‟‟ (09.12.2016)
- proiect ,,Step – Micii intreprinzători pas cu pas‟‟ (15.12.2016)
- activitatăți

extracurriculare ,,Serbare de Crăciun‟‟, ,,A sosit Crăciunul‟‟, ,,Carnaval, personajul

preferat‟‟, ,,Cinema‟‟, ,,Natura, prietena mea‟‟, ,,Îl celebrăm pe Eminescu ‟‟
- concurs ,,Feeria iernii‟‟ (25.01.2017);
- a desfăşurat activităţi extracurriculare precum: ,,Iubim animalele‟‟, ,,Ziua mamei‟‟, ,,Felicitări pentru
mama‟‟, ,,Ceas pentru nevăzători‟‟,,Planșă – salvăm Pământul‟‟, ,,Serbare – Am absolvit clasa a III-a‟‟,
,,Grădina școlii‟‟.
IONUŢ GRIGORIU
- Comisia pentru promovarea şcolii – responsabil de comisie;
- a organizat activitǎţi extracurriculare: „Sǎ ne cunoaştem mai bine şcoala”, „Ruginirea frunzelor”, ,,Îl
aşteptăm pe Moş Crăciun”.
MĂLĂEȚ CAROLINA
- participant ca și organizator la proiectul STEP – MICI ÎNTREPRINZĂTORI;
- organizator al următoarelor activități extracurriculare:


Facem mişcare pe terenul de sport!
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Să avem grijă de sănătate!



Ce pot face dacă sunt timid? Să dezvoltăm asertivitatea! (activitate în parteneriat cu doamna
logoped Mării Mirela)



Vine Crăciunul! E vremea să colindăm.



Vreau să devin un cetăţean responsabil!



Vreau să devin un cetăţean responsabil!



,,Felicitare pentru mama‟‟



,Vreau un mediul înconjurător sănătos!‟‟



,,Ştiu să vorbesc frumos şi politicos!‟‟



,,Serbarea sfârşitului de an şcolar‟‟.

MIHALCEA SURU ADRIANA
Cu ocazie zilei de 5 Octombrie - Ziua Educației, în colaborare cu clasa a X-A a organizat un
program de activități interactive și socializare între elevii celor două clase (V B și X A).
- a coordonat elevii la concursul național Carrefour „Cu trolii de Sărbătorile de iarnă!”. La acest concurs
eleva Codoban Rahela a obținut premiul cel mare;
- a organizat firma de mici întreprinzători „Eco-desing” din cadrul concursului „Step - Micii
întreprinzători” în colaborare cu clasele: a V a B; a IX a B; a X a A.
- În decembrie a organizat serbarea clasei cu ocazia sărătorilor de iarnă: „Traista lui Moș Crăciun!” în
colaborare cu părinții clasei și colegii, cadre didactice de la clasă;
- În ianuarie 2017 a participat la Concurs de creație artistică în parteneriat cu Școala nr. 2 din Lugoj cu 4
colaje făcute de elevii clasei a V-a B, cu ocazia „Zilei Internaționale a Omului de Zăpadă – 18
ianuarie!”.

NACEV LILIANA
- În 5 septembrie 2016 a coordonat implementarea activităţilor extracurriculare, desfăşurate în cadrul
proiectului „Suntem generaţia în mişcare” – Fundaţia Prais în colaborare cu ISJ Timiş;
- 7 – 8 octombrie 2016, a organizat şi coordonat activităţile workshopului internaţional „Ce pot face
două mâini dibace”, din cadrul Proiectului STEP- Micii intreprinzători;
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- 14 octombrie 2016, a organizat activitatea extracurriculară- vizionare film „Moromeţii”, accesibilizat
nevăzătorilor, cu ajutorul domnului Mircea Bucur de la Fundaţia „Cartea călătoare”;
- 17 octombrie 2016, activitate de voluntariat în care au fost impicaţi 9 copii nevăzători ai şcolii, în
colaborare cu ASOCIAŢIA CLUBUL LIONS DIAMOND TIMIŞOARA;
- 17 noiembrie 2016 a însoţit elevii şcolii la competiţia sportivă „Ştiu că pot”, unde au primit premiul I;
- 23 – 25 noiembrie, a coordonat elevii în cadrul Concursului Naţional „Sclipirile copilăriei”, aceştia
primind următoarele premii: premiul I – cu lucrarea „ Ghetuţele moşului” – Tudor Mariana; premiul I –
cu lucrarea „Om de zăpadă” – Virag Dariana; premiul II – cu lucrarea „Bucurii de iarnă” – Tudor
Mariana.
- 15 decembrie 2016, participare la Proiectul „STEP- MICII INTREPRINZĂTORI PAS CU PAS”.

VASILIU CRISTINA MARIA
Activități extracurriculare:
-

„Fantezii de primăvară”

-

„Hristos a înviat!”

-

„Săptamâna politeții”

-

„Ziua copilului”

-

„Rămas bun, clasa a VI a!”
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3. COMISIA METODICĂ „ÎNVĂȚĂTORI – EDUCATORI”

RAPORT DE ACTIVITATE
An şcolar 2016-2017

În anul şcolar 2016-2017, activitatea Comisiei Metodice a Învăţătorilor educatori s-a desfăşurat
conform planului managerial: au fost realizate proiectări ale activităţii comisiei, evaluări ale elevilor
conform programei şcolare, activităţi extracurriculare interesante. În cadrul şedinţelor comisiei s-au
prezentat materiale informative, s-au desfăşurat activităţi teoretice şi practice – demonstrative. Toţi
învăţătorii educatori au participat activ şi cu mult interes la activităţile desfăşurate.
1. Proiectarea activităţii.
Toţi membrii Comisiei Metodice a Învăţătorilor educatori au întocmit: planificarea
anuală/semestrială, proiectarea pe unităţi de învăţare, dosarul clasei, planificarea activităţilor
extracuriculare, fişe de lucru, conform legislaţiei în vigoare.
Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin
însuşirea de cunostinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor
programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de M.E.N.C.S., precum
şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.
2. Realizarea activităţilor didactice
Pentru o abordare corectă a acţiunilor de formare şi instruire, la începutul anului şcolar, au fost
elaborate şi aplicate probe de evaluare iniţială la nivelul fiecărei clase. Pe parcursul celor două semestre
s-au realizat evaluări formative, iar la sfârşitul unităţilor de învăţare evaluarea sumativă.
Până la sfârşitul anului şcolar, fiecare învăţător educator a parcurs programa Terapia
Educațională Complexă și Integrată, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de
învăţare. Astfel activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice.
În cadrul orelor de curs s-au utilizat manualele şcolare, materialele existente în şcoală,
mijloacele TIC, s-au realizat materiale didactice specifice activităţilor desfăşurate.
Pentru a se valoriza activităţile elevilor au fost realizate portofolii pentru fiecare elev în parte,
expoziţii cu lucrările lor şi fotografii de la diferite activităţi.
S-au organizat activităţi extracurriculare la nivelul şcolii şi participări la concursuri. Fiecare
clasă a pregătit elevii pentru a participa la concursurile de creaţie plastică, realizând desene, felicitări,
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mărţişoare şi colaje. Au participat la proiectul ,,STEP – mici intreprinzători pas cu pas” în cadrul
târgului de iarnă cu lucrări realizate de elevi.
Au fost organizate vizite la Palatul Copiilor; în cadrul parteneriatului cu Palatul Copiilor, sau
organizat activităţi împreună cu prof. dr. Baba Liliana de la Cercul de Ornitologi/Etologie şi prof. dr.
Moise Dina la Cercul Educaţia pentru Sănătate.
Au participat la activităţile desfăşurate în vederea echităţii în educaţie (educaţie
nediscriminatorie, multiculturală, educaţie incluzivă) în cadrul proiectului „Naşterea Domnului –
Renaşterea bucuriei”.
Clasa II a participat cu elevii la acţiuni de voluntariat: ,,Darul de Crăciun” din campania ,,O
şansă pentru fiecare”.
Desfăşurarea unor activităţi extracurriculare ca: ,,Bradul – sănătate şi bucurie” , ,,Protejarea
biodiversităţii din zonele umede”; activitatea educativ – demonstrativă ,,Demersuri educative pentru
prevenirea consumului de tutun” şi activitatea educativ – demonstrativă ,,Comportament responsabil
pentru o viaţă sănătoasă”, au marcat Ziua Mondiale a Apei 2017, în cadrul proiectului „Copiii – amici ai
apei” ( proiect eco-educativ iniţiat de Aquatim SA Timiş).
În vederea formării/ dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi” s-a urmărit formarea şi
dezvoltarea elevilor deprinderi de studiu individual şi în echipă prin promovarea studiului individual în
rezolvarea unor sarcini de lucru creative şi a studiului în echipă.
3. Evaluarea rezultatelor învăţării
În cadrul procesului de evaluare s-a aplicat: evaluarea iniţială, continuă şi sumativă, sau
prezentat obiectivele şi criteriile evaluării elevilor, planificarea activităţilor de evaluare, asigurând un
feed-back permanent. La aplicarea testelor au fost formulați itemii în concordanţă cu obiectivele
evaluării, conţinuturile evaluării şi standardele de performanţă, sau utilizat itemi obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi. Rezultatele evaluării au fost comunicate individual.
Fiecare cadru didactic a folosit diverse instrumente de evaluare ca: portofolii, modele de teste de
la evaluarea iniţială, precum şi instrumente care să permită o evaluare orală şi practică. În demersul
didactic, au inclus autoevaluarea individuală şi în cadrul grupului de lucru, interevaluarea la nivelul
clasei. Au desfăşurat periodic întâlniri cu părinţii prezentându-le portofoliile elevilor şi rezultatele
şcolare ale acestora.
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4.Managementul clasei de elevi
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, fiecare clasă a prezentat normele care trebuie
respectate în timpul orelor de curs, au întocmit regulamente al clasei pe care l-au afişat în loc vizibil
pentru elevii. S-a observat permanent comportamentul elevilor şi au intervenit pentru ameliorarea
situaţiilor conflictuale, abordând o tratare diferenţiată a elevilor.
În demersul didactic, au urmărit implicarea elevilor în activităţi de bună practică,
responsabilizarea lor în diferite activităţi şi acţiuni comune cu elevii din alte clase. Au organizat
activităţi comune între clase în cadrul proiectului „Copiii - amici ai apei” ( proiect eco-educativ iniţiat
de Aquatim SA Timiş), acţiuni popularizate pe site-ul www. aquatim.ro şi în publicaţia de specialitate.
Au fost desfăşurat activităţi în parteneriat cu Palatul Copiilor în cadrul Cercului de OrnitologieEtologie şi Cercului de Educaţie pentru Sănătate – Sanitarii pricepuţi.
Activităţi în parteneriat cu:
-

Școala gimnazială nr. 25 cu tema ,,Diferți dar egali”

-

Asociatia ART-TIME, Timisoara;

-

PALATUL COPIILOR, Timişoara;

-

Asociatia BETHANY, Timisoara;

-

CSEI Al. Rosca, Lugoj;

-

Asociatia pentru Sprijinirea Copiilor si Tinerilor Ambliopi si Nevazatori –Timisoara;

-

Asociatia pentru Educatie, Cultura si Antreprenoriat – Timisoara;

5.Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale.
Cadrele didactice din comisia învățătroi/profesori educatori au participat la toate Consiliile
profesorale şi la Consfătuirile cadrelor didactice din învăţământul special şi special integrat. În cadrul
comisiei metodice a învăţătorilor/profesorilor – educatori unde au prezentat referate și au susținut
activități didactice.
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PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI
Nr.

DENUMIREA

FORMA DE

Crt.

ACTIVITĂŢII

ORGANIZARE

RESPONSABIL

DATA

Membrii comisiei

Septembrie

Constituirea comisiei
metodice
1.

Stabilirea tematicii comisiei
metodice

Activităţi tip atelier

,,Creșterea calității
educaționale din perspectiva
2.

tratării diferențiate a
elevilor”

Anghel Teodora
Referat/dezbatere

Octombrie

,, Omulețul” din figuri
geometrice

Activitate
demonstrativă
Clasa a II-a B

Bîgu Floare

3.
,,Formarea reprezentărilor
la copilul cu deficiență
vizuală”

4.

,,Felicitări de Crăciun”

Noiembrie
Referat /dezbatere

Activitate

Bucurenciu Daniela

Ivașcu Camelia

Decembrie
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demonstrativă

Bugariu Cosmina

Clasa VI-a B,clasa VII
B
,,Problematica compensării
în

Referat/dezbatere

Giuri Alina

deficiențele de vedere”
5.
Activitate
,, Colaj de iarnă”

demonstrativă

Jurj Geanina

Ianuarie

Milincu Alexandra

Clasa IX-a C,clasa X C

,, Rolul proceselor

Referat/dezbatere

Văduva Voichița

superioare de cunoaștere în
compensarea, orientarea și
6.

Februarie

mobilitatea copiilor cu def.
de vedere ,,
,,Trenul cu surprize”

,,Ziua Mamei”

Activitate
demonstrativă

Activitate
demonstrativă

7.
,, Adaptarea curriculară
pentru deficienții de vedere”

Referat/dezbatere

Brăileanu Dorin

Ardelean Alina
Martie

Brăileanu Dorin
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8.

,, Activitatea în echipă”

Referat/dezbatere

Bîgu Floare
Aprilie

,,Împărțirea unui număr de
două cifre”
9

,,Ziua Uniunii Europene”

Activitate
demonstrativă

Anghel Teodora

Referat/dezbatere

Lasc Adina
Mai

10

Concluzii şi aprecieri
privind activitatea comisiei

Dezbatere

Membrii comisiei

Iunie

în anul şcolar 2016/2017

Materialele prezentate de învăţători /profesori educatori în cadrul şedinţelor comisiei metodice
au fost foarte bine documentate din punct de vedere ştiinţific, au fost prezentate metodic, astfel că
obiectivele lor au fost îndeplinite.
D-na Ivașcu Camelia a participat la la activităţi şi concursuri extraşcolare, implicarea în acţiuni
comune cu unele instituţii, precum Asociatia BETHANY, Clubul SOROPTIMIST INTERNATIONAL,
Asociatia CLUBUL LIONS DIAMOND Timisoara, PALATUL COPIILOR Timişoara, Asociatia ART –
TIME, Asociația pentru Sprijinirea Copiilor și Tinerilor Ambliopi și Nevăzători – Timișoara; Asociația
pentru Educație, Cultură și Antreprenoriat – Timișoara.
D-nul Brăileanu Dorin a participat la Simpozionul „Valori Perene – Naștere Și Renaștere”.
D-na Ivascu Camelia a participat la Simpozionul Național Mentor Eficient, Bârlad, cu lucrarea
Program de mentorat orientativ pentru cadrele didactice debutante.
D-na Bugariu Cosmina a participat la Conferința Internațională “Social Inclusion and Equal
Opportunities” – SIEO 2016 și la Conferința Națională “Educația incluzivă – Diversitatea
noastră creativă” – 2016;
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Cadrele didactice au participat la cursurile de formare și conferințe cu diferite tematici ca:


Participare la Cursul de Formare ERASMUS +, în vederea scrierii proiectelor ERASMUS +

KA2 – parteneriate strategice, organizat de ISJ Timiş;


Participarea, în calitate de coordonator, la Concursul Național pentru elevii cu deficienţe de

vedere, Buzău:


Conferinţa Naţională Studenţească – Educaţie pentru viitor. Perspective ale viitorilor specialişti

în Ştiinţele Educaţiei în cadrul UVT - 19 Mai 2017.


Atelierul educaţional intitulat – Mai creativ, Mai reactiv, Mai senzitiv prin nonformal organizat

de Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul UVT – 24 Mai 2017


Atelierul educaţional intitulat – Educaţia Nonformală Pentru Dezvoltare Personală organizat de

Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul UVT în cadrul manifestării 10 pentru Educaţie – 25
Mai 2017


Atelierul educaţional intitulat – Educaţia Copiilor Dotaţi şi Talentaţi: Resurse şi strategii de

obiectivare organizat de Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul UVT în cadrul manifestării
10 pentru Educaţie – 26 Mai 2017.
6. Activități extracurriculare
În activitate educativă au redactat şi desfăşurat proiecte educaționale județene în parteneriat cu
instituţii şcolare :
Colegiul Naţional Bănăţean, Şcoala Gimnazială nr.25, Şcoala Gimnazială Remetea Mare, Liceul
Teoretic ,,David Voniga” Giroc. Dintre acestea mentionez următoarele proiecte :
-

,,Impreună pentru sănătatea copiilor”

-

,,Biodiversitatea plantelor în păstrarea sănătăţii‟‟

-

,,Eco-atitudine pentru protejarea diversităţii‟‟

-

,, Mesageri ai sănătăţii pentru o viaţă fără droguri”

-

,,Diferiți dar egali”
Pe parcursul anului şcolar au dezvoltat parteneriatele educaţionale cu: Palatul Copiilor

Timişoara, Cercul de Ornitologie/ Etologie şi Cercul Educaţie pentru Sănătate; Agenţia pentru Protecţia
Mediului, Regiunea Banat în cadrul proiectului: ,,Biodiversitatea plantelor în păstrarea sănătăţii‟‟,
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-

Centrul de Prevenire, Consiliere și Educație Antidrog Timiş

în proiectul ,, Mesageri ai

sănătăţii pentru o viaţă fără droguri “;
-

Direcţia de Sănătate Publică în proiectul,, Impreună pentru sănătatea copiilor “;

-

Aquatim SA Timişoara şi Fundaţia Româno – Germană Aquademica în cadrul programului

„Aquademica Junior – Amicii apei” cu prilejul Zilei Mondiale a Apei 2017;
- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 7 , Timişoara ,,Clipe de toamnă” şi ,,Sărbătoarea de Paşti – bucuria
copiilor, bucuria credinţei” ;
Au participat la proiectul,, Step-mici întreprinzători pas cu pas” cu lucrări realizate de elevi, la
proiectul “Școala Zero Waste” – Concurs Național de Educație Ecologică;
Au susţinut performanţa şcolară prin pregătirea elevilor participanţi la concursurile de creaţie
plastică: ,,Clipe de toamnă” şi ,,Sărbătoarea de Paşti – bucuria copiilor, bucuria credinţei”, Şcoala
Gimnazială nr.7 Timişoara , ,,Micul artist” , „De la suflet la suflet, Sfintele Sărbători de Paști”, Ediția a
VII-a, Dorohoi, Botoșani, cu lucrări ale copiilor; „Arta – Între talent și dăruire”, Editia a III-a,
București, cu lucrări ale copiilor.
În cadrul activităţilor desfăşurate au urmărit respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi
securitatea muncii şi de PSI

pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de

învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare. Au participat la şedinţele realizate de către comisia PSI,
am participat la diverse activităţi – exerciţii de evacuare în caz de incendiu, în caz de cutremur, sub
îndrumarea reprezentanţilor pompierilor. Cunosc procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI
prevăzute de legislaţia în vigoare. Aceste norme şi proceduri au fost aduse la cunoştinţă şi elevilor, au
fost discutate şi explicate în cadrul unor activităţi specifice.
Toate cadrele didactice din comisia metodică a învățătorilor educatori au dat dovadă de
disponibilitate și responsabilitate la toate acțiunile organizate de Liceul Teoretic Special ,,Iris”.
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4. COMISIA METODICĂ „PROFESORI – EDUCATORI”

RAPORT DE ACTIVITATE
An şcolar 2016-2017

În cadrul comisiei metodice a profesorilor – educatori au fost desfăşurate toate acţiunile
planificate conform obiectivelor prevăzute în planul managerial întocmit .
Derularea evenimentelor a condus la implicarea tuturor cadrelor didactice, dar şi a elevilor la
necesităţile individuale ale fiecărui beneficiar în parte – elevul, pentru asigurarea unei pregătiri
corespunzătoare, în concordanţă cu cerinţele actuale ale unui învăţământ modern.
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ DIN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA EI
1. Coordonarea elevilor participanți la Concursul Național de Creație Plastică „ De la suflet, la
suflet, Sfintele Sărbători Pascale” – Dorohoi – prof. coord. Turcu Marika (Premiul I: Graure Larisa,
Ienașel Andreea, Ardelean Andreea, Șoșoi Fabian, Tussinger Clara-Natalia), prof. Dalea Adina
(Premiul I: Șest Valentin, Burcea Leonard), prof. Luca Daniela (Premiul III: Berineanțu Rahela), prof.
Nedelcu Adriana (Premiul I: Muscan Ionela și Achim Alexandra), prof. Humă Daniela (premiul II),
prof. Orgovan Eris;
2. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la Concursul Regional „Bucuria sărbătorilor
de iarnă” – Buzău – prof. coord. Turcu Marika (Premiul I: Ienașel Andreea, Premiul III: Câneparu
Cosmin, Negruț Daniel), prof. Nedelcu Adriana (Premiul I: Iancu Melisa, Ispas Alexandru), prof. Luca
Daniela (Premiul II: Tulac Andrada);
3. Organizare în data de 24.02.2017 a lectoratului cu părinții, cu tema: „Comunicarea părinteadolescent”, prof. Humă Daniela, prof. Orgovan Eris;
4. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la Concursul National „Feeria iernii”- Lugoj –
prof. coord. Turcu Marika (Premiul I: Tussinger Clara), prof. Nedelcu Adriana (Premiul I : Tulac
Gabriela);
5. Participare la Cercul pedagogic al cadrelor didactice din învățământul special, desfășurat la
CȘEI” C-tin Pufan”, în data de 24.02.2017, prof. Turcu Marika, prof. Nedelcu Adriana, prof. Dringa
Sorina, prof. Humă Daniela, prof. Orgovan Eris, prof. Giurgiu Florin, prof. Borbely Nicoleta;
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6. Participare la evenimentul „Seminar de scriere a proiectelor de educație școlară și de tineret
erasmus plus, de la concepția implementarea proiectelor de succes”, prof. Humă Daniela, prof.
Orgovan Eris;
7. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la Concursul Regional de educație pentru
sănătate „Stil de viață sănătos”, unde s- a obținut o Mențiune, în date de 01.03.2017 – prof. Orgovan
Eris;
8. Participare la Conferința „Fundamente în educație”, în data de 04.03.2017, prof. Turcu
Marika, prof. Orgovan Eris;
9. Coordonarea elevilor care au participat la activitatea din cadrul proiectului educațional „Apa –
izvorul vieții”, care a avut loc la Școala Gimnazială nr. 25, Timișoara – prof. Nedelcu Adriana;
10. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la Concursul național de creatie artistico –
plastică, editia a V-a 2017 ,,Târg de mărțișoare ‟‟, organizat de Școala Gimnazială nr.7, Galați, prof.
coord. Dalea Adina (Premiul I: Vlaicu Carla, Șest Valentin) ;
11. Participare la activitatea de prezentare a proiectului Erasmus+ „Diversity Puzzle”, organizat de
CȘEI „C. Păunescu” Recaș – 31.03.2017, prof. Turcu Marika;
12. Organizarea și desfășurarea activității extracurriculare „Tablou cu flori”, 13.03.2017 –
27.03.2017, prof. Humă Daniela, prof. Orgovan Eris;
13. Paricipare cu lucrarea științifică „Portofoliul – un instrument alternativ de evaluare a autonomiei
sociale” în cadrul Simpozionului Regional „Teorie și parctică în evaluarea procesului
psihopedagogic/ didactic – evaluare și intervenție terapeutică” – Recaș, 31.03.2017 – prof. Turcu
Marika;
14. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la Concursul Național ”Minuni pascale din
mâini de copil”, ediția a VII- a, prof. Humă Daniela, prof. Luca Daniela, prof. Orgovan Eris;
15. Participare la Conferinţa cu tematica: Fundamente în educaţia copilului, susţinută de Prof.
Dr. Florin Colceag, prof. Dringa Sorina;
16. Organizare activități în cadrul Proiectului: ,,Grădina Copiilor Iris‟‟- prof. Turcu Marika, prof.
Orgovan Eris, prof. Dringa Sorina, prof. Giurgiu Florin;
17. Participarea la sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat în calitate de profesor de
sprijin – prof. Dalea Adina, Dringa Sorina, prof. Nedelcu Adriana;
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18. Participarea la sesiunea de simulare a examenului de Evaluare Națională în calitate de
profesor de sprijin prof. Nedelcu Adriana, prof. Orgovan Eris, prof. Giurgiu Florin, prof. Borbely
Nicoleta;
19. Susținere referat, în cadrul comisie metodice profesori educatori, cu tema: „Folosirea TIC în
procesul de predare – învățare – evaluare”, prof. Orgovan Eris;
20. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți Concursul Județean „Sărbători tradiționale
românești, 15.03.2017 – Pitești – prof. Turcu Marika (Premiul I: Plătică Daniel, Premiul II: Cotro
Alexandru);
21. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la Concursul ”Natură și literatură”, unde s-a
obținut un premiul I, un premiul III și două mențiuni, în 17.03.2017 – prof. Orgovan Eris;
22. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la Concursul Național de creație ”Mărțișor –
între creație și mediu”, unde s-a obținut două premiul I, în data de 23.03.2017 – prof. Orgovan Eris;
23. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la concursul de creatie ,,Mărțisor – între
tradiție și mediu”, ediția VI-a, martie 2017, organizat de ISJ Dâmbovița, Centrul ,,Europe Direct”,
Liceul Voievodul Mircea, Târgoviște, unde elevele au obținut Premiul I, respectiv Premiul al II - lea
– prof. Dalea Adina;
24. Organizarea activității în cadrul comisiei metodice, lectia demonstrativa „Tablou de Paște” (a
fost utilizata Tehnologia Informației și Comunicării – TIC) – 03.04.2017, prof. Turcu Marika;
25. Susținere referat susţinut în cadrul Comisiei metodice profesori educatori referatul cu tema
,,Particularităţile de dezvoltare psihofizică a copiilor cu deficienţe vizuale‟‟ – 3 aprilie 2017, prof.
Borbely Nicoleta;
26. Participare la Simpozionul Național „Valori perene – naștere și renaștere” – Timișoara,
06.04.2017 cu lucrarea stiințifică „Portofoliul – metoda modernă de evaluare” – prof. Turcu Marika;
27. Participare la Simpozionul Național „Un pas spre o viață de calitate – Integrarea
socioprofesională a elevilor cu cerințe educaționale speciale”, prof. Orgovan Eris;
28. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la Concursul Interjudețean „Sărbătoarea
Pascală văzută prin ochii copiilor” – Timișoara – prof. Turcu Marika (Premiul I: Câneparu Cosmin,
Mențiune: Cotro Alexandru, Plătică Daniel);
29. Coodonarea elevilor participanți la Concursul Regional „Să trăim eco!”, ediția a IV- a, prof.
Humă Daniela, prof. Orgovan Eris;
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30. Participare cu elevii în data de 11.04.2017 la activitatea cultural – artistică Vizionare film de
animație – „Aventurile lui Tadeo Jones”, în cadrul evenimentului Culturactiva - Zilele filmului
European, prof. Luca Daniela, prof. Nedelcu Adriana, prof. Dalea Adina;
31. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la Concursul Național de creație literară și
plastică „Lumină din Lumina Învierii” – 04.2017 – prof. Turcu Marika (Premiul I: Plătică Daniel,
Diplomă de participare: Tussinger Clara, Ardelean Andreea)
32. Participare la atelierul educaţional „Educatie si cultura”, organizat de Departamentul de Ştiinţe
ale Educaţiei din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara –
25.05.2017, prof. Turcu Marika, Luca Daniela;
33. Participare în calitate de asistent al administratorului de test, din Comisia de organizare și
administrare a Evaluării Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a,în perioada 3 –
4.05.2017, prof. Turcu Marika;
34. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la activități ecologice în cadrul concursului
național de ecologie ”Școala Zero Waste” organizat de EcoStuff România – prof. Luca Daniela, prof.
Turcu Marika, prof. Nedelcu Adriana, prof. Dringa Sorina, prof. Girgiu Florin, prof. Humă Daniela,
prof. Dalea Adina, prof. Borbely Nicoleta, prof. Orgovan Eris;
35. Participare la Conferința Regională ,,Educația diversității, diversitatea educației”, Editia a
III-a, organizată de C.R.A.E. SPERANȚA și ISJ Timiș, cuprinsă în Calendarul Simpozioanelor/
Sesiunilor de Comunicări Știintifice al Inspectoratului Școlar Județean Timiș 2016/2017 la poziția 65,
data 27 mai 2017, prof. Dalea Adina ;
36. Încheiere acord de parteneriat cu Asociația Școala mamei Junior, prof. Dalea Adina, prof.
Dringa Sorina;
37. Participare cu elevii claselor a VIII-a la Târgul Liceelor – 24 mai 2017, prof. Dalea Adina, prof.
Giurgiu Florin;
38. Promovarea serviciilor educaționale oferite de Liceul Teoretic Special „Iris”, în comunele
Bucovăţ, Remetea Mare, Topolovăţu Mare şi Brestovăţ, din judeţul Timiş, prof. Dringa Sorina;
39. Susținere lecție demonstrativă în cadrul comisie profesori educatori cu tema „Pe viitor, doresc
să profesez meseria de...” de către prof. Dringa Sorina;
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40. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la Concursul International „Cufărul cu poveștile
copilăriei, 3 – 10.06.2017 – prof. Turcu Marika (Premiul II: Ardelean Andreea, Tussinger Clara,
Premiul III: Negruț Daniel, Turcu Marika, Mentiune: Lână Mihăiță, Șoșoi Fabian);
41. Coordonarea elevilor participanți la activitatea extrașcolară „Parada Lions”, în cadrul
Convenţiei Naţionale a Cluburilor Lions, alături de un grup de elevi, în data de 03.06.2017, prof. Turcu
Marika;
42. Participare cu elevii la Concursul de Nataţie organizat prin Proiectul ,,Hidroterapia pentru
toţi‟‟, din cadrul Şcolii Mamei Junior, prof. Dringa Sorina;
43. Implicare activă în derularea activităților din cadrul Proiectului de prevenire a delincvenței
juvenile, consumului de droguri și a traficului de persoane „Cupa justiției” – 09.06.2017, prof. Giurgiu
Florin, prof. Turcu Marika, Nedelcu Adriana, Luca Daniela;
44. Organizare lectorat cu părinții „Importanța jocului în dezvoltarea armonioasă a copilului”,
în cadrul comisie educative – 12.06.2017, prof. Turcu Marika, prof. Nedelcu Adriana;
45. Organizare vizită cu elevii la expoziția de sculptură pentru persoane cu deficiențe de vedere
Constantin Grangure, prof. Nedelcu Adriana;
46. Participare la Concursul cu tematica de protecție civilă „Buum! – pericolul și intervenția la
dezastre”, în anul școlar 2016/2017 – prof. coord. Turcu Marika (Mențiune: Berineanțu David,
Premiul Special: Lână Mihăița);
47. Participarea la examenul de Evaluarea Națională – 19 – 21.06.2017 în calitate de profesor de
sprijin – prof. Turcu Marika, prof. Nedelcu Adriana, prof. Dalea Adina, prof. Dringa Sorina;
48. Participarea la Examenul Bacalaureat – sesiunea iunie – iulie 2017 în calitate de profesor de
sprijin – prof. Turcu Marika, prof. Dringa Sorina, prof. Nedelcu Adriana, prof. Dalea Adina;
49. Participare la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Tendințe
actuale în didactici, organizat de UV Timișoara, 06.07.2017 – prof. Turcu Marika;
50. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la la Concursul Interjudețean de artă fotografică
„România vazută altfel” – prof. Turcu Marika (Premiul I: Tussinger Clara, Premiul III: Cotro
Alexandru, Mențiune: Ardelean Andreea, Șoșoi Fabian, Lână Mihăiță, Premiul special: Berineanțu
David), prof. Nedelcu Adriana (Premiul II: Andrei Florina, Premiul III: Iancu Melisa, Mențiune:
Muscan Ionela).
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51. Coordonarea și îndrumarea elevilor participanți la Concursul Județean „Sărbători tradiționale
românești”, unde s-a obținut un premiul I, în 04.04.2017 – prof. Orgovan Eris;
52. Participarea la Examenul Național de Bacalaureat – sesiunea iunie – iulie 2017 în calitate de
profesor de sprijin – prof. Dalea Adina;

5. COMISIA METODICĂ „LIMBĂ ȘI COMUNICARE”

RAPORT DE ACTIVITATE
An şcolar 2016-2017
Profesorii din cadrul comisiei metodice a ariei curriculare Limbă şi comunicare au susţinut
în anul scolar 2016-2017 o serie de activităţi, după cum urmează:


Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale conforme cu precizările ministerului de resort,

întocmirea adaptarilor curriculare;


Repartizarea manualelor – conform metodologiei;



Aplicarea şi contabilizarea rezultatelor Testării iniţiale a elevilor;



Pregătirea elevilor în vederea Evaluării Naţionale/Bacalaureatului; consultaţii cu elevii claselor a

VIII-a/a XII-a, săptămânal – profesorii de Limba română;


Continuarea activităţii în cadrul Cercului de lectură „Cartea-prietena mea” – prof. Petrisor si
Andrei;



Organizarea de activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţă în vederea olimpiadelor şi a

concursurilor şcolare pe discipline și activități remediale cu elevii care au rezultate mai slabe la
învățătura;


Expoziţii de carte şi postere;



Parteneriate, simpozioane, medalioane aniversare:
-

Parteneriatul „Spre cultură şi civilizaţie prin lectură” (prof. Andrei și prof. Novotni);

-

Parteneriatul „Drepturile mele, drepturile copiilor” (prof. Petrișor și prof. Andrei);

-

Parteneriat „Eminescu la ceas aniversar” prof. Petrisor, prof. Novotni, prof. Vălcan, prof. Grosu,

prof. Andrei, prof. Cojocaru);
-

Concursul „Eminescu – poet nepereche” realizat la nivelul claselor (VIII-XII);
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-

Realizarea unor expoziţii de proiecte şi desene cu ocazia zilelor Halloween şi Ziua Internaţională

a limbilor;
-

Realizarea de programe artistice, 1 decembrie – Ziua Naţională a României, „Miracolul

naşterii”, cu ocazia Crăciunului, 24 ianuarie – Ziua Unirii (comisia limbă și comunicare + prof. istorie
Panduru);
-

Masă rotundă Mihail Sadoveanu – profesorii de limba romană;

-

Organizarea unui concurs de cultură generală cu titlul „Cine ştie, câştigă”, în săptămâna Școala

Altfel.


Participarea profesorilor și a elevilor la faza locală a Concursului de limba romană - școli
speciale



Lecţie deschisă susţinută la clasa a VIII a A de prof. Petrișor Sorina „Interpretarea textului liric”,

în cadrul Comisiei Metodice.
Printre direcţiile prioritare de acţiune s-au numărat:
1.

Studierea şi aprofundarea programelor şcolare, mai ales a modificărilor ce vizează programele

revizuite la Limba şi literatura română; adaptarea şi personalizarea planificărilor anuale şi
calendaristice;
2.

Centrarea demersului didactic pe îmbinarea echilibrată a competenţelor şi conţinuturilor
asociate;

3.

Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul

literaturii, prin Cercul de lectură;
4.

Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate;

5.

Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare;

6.

Receptarea mesajului scris, din textele literare şi nonliterare, în scopuri diverse;

7.

Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică, în receptarea textelor literare;

8.

Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/ literare;

9.

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române, limbii franceze şi limbii engleze în diferite situaţii

de comunicare;
10. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de
comunicare;
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11. Analiza rezultatelor obţinute de elevi în urma testelor iniţiale aplicate şi analiza comparativă cu
notele obţinute la Evaluarea naţională, analiza SWOT a rezultatelor evaluării iniţiale şi redactarea unui
plan de măsuri la nivelul catedrei.
Profesorii din cadrul comisiei noastre au susţinut activităţi demonstrative deosebite, au conlucrat
în intensificarea predării inter şi transdisciplinare. Au abordat metode interactive în cadrul lecţiilor de
Limba şi literatura română, engleză şi franceză. Au urmărit diversificarea formelor şi tipurilor de
evaluare (teste iniţiale, progresive, sumative, referate, proiecte, investigaţii, portofolii, autoevaluare, fişe
de lectură). Au organizat demersuri didactice coerente care să conducă la centrarea activităţii pe elev şi
la abandonarea tipului de învăţământ informativ.

6. COMISIA METODICĂ „MATEMATICĂ, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGII”

RAPORT DE ACTIVITATE
An şcolar 2016-2017

I.
1.

CURRICULUM

Informarea asupra modificărilor şi completărilor cadrului legislativ

Realizări:
- Completarea mapelor profesorilor şi a comisiei;
- Întocmirea planificărilor pentru întregul an şcolar (utilizând şi modelele postate pe site-ul
MECȘ);
- Studierea notelor metodologice şi a recomandărilor MECȘ în ceea ce priveşte testele iniţiale din
acest an şcolar;
- Elaborarea unor teste iniţiale conform cu precizările transmise la consfătuirile profesorilor din
luna septembrie;
- Afişarea normelor de protecţia muncii şi PSI în laboratoarele şcolii.
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Selectarea manualelor şcolare pentru toate clasele

2.

Realizări:
- selectarea şi distribuirea manualelor tuturor elevilor la toate disciplinele din aria curriculară
„Matematică şi ştiinţe”
3.

Analiza activităţii desfăşurate în anul şcolar anterior, ca bază de fundamentare a planului

managerial pentru anul în curs
Realizări:
4.

Elaborarea Raportului de activitate pentru anul şcolar 2015-2016

Elaborarea şi aprobarea planului managerial şi al planului de activităţi pentru catedrele din cadrul

ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe”
Realizări:

5.

-

Elaborarea Planului managerial şi a planului de activităţi pentru anul şcolar 2016-2017;

-

Prezentarea planificărilor de către toţi membrii comisiei

Planificarea procesului de predare – învăţare

Realizări:
-

Realizarea planificărilor conform programelor în vigoare;

-

Planificarea tezelor la disciplina Matematică ţinând seama de recomandarea MECȘ;

-

Realizarea unui program de pregătire suplimentară săptămânală la matematică a elevilor de

clasa a VI-a A, de către prof. Florea Corina, la biologie de către prof. Hudișteanu Carmen și la fizică de
către prof. Petnaise Dănuț
-

Realizarea unui program de pregătire suplimentară săptămânală la matematică a elevilor de

clasa a VIII-a A,B de către prof. Vălcan Simona si Bradea Elena.
-

Realizarea unui program de pregătire suplimentară la TIC la clasa a XII-a de către prof. Grosu

Daniela
-

Întocmirea unei analize comparative între media de absolvire si media de la Evaluarea

Națională și la Bacalaureat de către prof. Vălcan Simona şi Grosu Daniela.
6.

Desfăşurarea eficientă a activităţii didactice

Realizări:
anterior;

Planificarea şi adaptarea procesului instructiv – educativ la condiţiile concrete din anul şcolar
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-

Stabilirea unui feedback al procesului de învăţare pe baza evaluărilor curente

-

Activitate interactiva cu tabla Smart (prof. Grosu Daniela şi prof. Vălcan Simona)

-

Lectie demonstrativă de recapitulare la matematică clasa a VIII-a A (prof. Vălcan Simona)

-

Lecție demonstrativa matematică clasa a VII-a A (prof. Florea Corina)

-

Referate: „Metode moderne de învățare” (prof. Florea Corina), „Internetul - o noua lume

accesibilă”, (prof. Cristache Constantin), „Educația, o necesitate universală” (prof. Hudișteanu Carmen),
„Metode de învăţare prin cooperare utilizate în cadrul procesului instructive – educativ” (prof. Petnaise
Dănuţ), „Metode interactive de predare” (prof. Vălcan Simona)
Nerealizări:
- Folosirea metodelor moderne de predare – învăţare – evaluare de către toți membri comisiei
metodice.
7.

Monitorizarea activităţii membrilor comisie metodice

Realizări:
- Aplicarea testelor iniţiale la toate clasele şi disciplinele prevăzute
8.

Evaluarea obiectivă şi continuă a nivelului de pregătire a elevilor

Realizări:
-

Evaluarea curentă şi sumativă a elevilor şi asigurarea numărului minim de note la elevi;

-

Monitorizarea ritmicităţii notării, creșterea gradului de utilizare a materialelor didactice.

II. RESURSE UMANE
1.

Organizarea activităţilor extracurriculare

Realizări:
- Implicarea tuturor membrilor comisiei în activităţile şcolii conform planificării activităţilor
extracurriculare;
- Organizarea Concursului Național De TIC Pentru Elevi Deficienți De Vedere „Lumea Virtuală
Prin Iris” – Timișoara noiembrie 2016 (prof. Grosu Daniela, Vălcan Simona,Florea Corina, Hudisteanu
Carmen);
- Activitatea cercurilor Ecoplanet (prof. Hudișteanu Carmen), de chitară și muzică folk (prof.
Grosu Daniela, prof. Vălcan Simona), Firma de exercițiu (prof. Vălcan Simona);
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- Organizarea etapei locale a Concursului Național Pentru Elevi Cu Deficiențe De Vedere probele de matematică și TIC (prof. Grosu Daniela, prof. Vălcan Simona, prof. Petnaise Dănuț, prof.
Florea Corina);
- Organizarea Concursului Național „Sclipirile Copilăriei” (prof. Florea Corina, prof. Petnaise
Dănuţ, prof. Grosu Daniela, prof. Vălcan Simona).
2.

Pregătirea elevilor pentru examenul de Evaluare Naţională, Bacalaureat şi pentru olimpiadele şi
concursurile şcolare

Realizări:
- Desfăşurarea de activităţi de pregătire săptămânală în vederea participării la olimpiade şi
concursuri şcolare la Matematică (prof. Florea Corina, prof. Vălcan Simona), TIC (prof. Grosu Daniela,
prof. Vălcan Simona), șah (prof. Petnaise Dănuț);
- Participarea la Concursul Național De TIC Pentru Elevi Deficienți De Vedere „Lumea Virtuală
Prin Iris” – Timișoara noiembrie 2016: 12 elevi (prof. Grosu Daniela, prof. Vălcan Simona);
- Participarea la Concursul Național Pentru Elevi Deficienți De Vedere – Buzău, aprilie 2017
3.

Obţinerea performanţelor la concursuri şcolare

Realizări:
Au fost obţinute următoarele rezultate:
- La Concursul Național Pentru Elevi Deficienți De Vedere – Buzău aprilie 2017 s-au obținut
următoarele premii: premiul I la TIC – Strugariu Andrei, clasa a VIII (prof. Vălcan Simona);
4.

Participarea cadrelor didactice la activități de perfecționare

Realizări:
- D-na prof. Florea Corina a participat programul de perfecționare Reconversie chimie.

III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
1.

Dotarea bazei didactice

Realizări:
Achiziţionarea de material didactic pentru laboratoarele de informatică și TIC.
Nerealizări:
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- efectuarea tuturor experimentelor şi a lucrărilor de laborator la Fizică, Chimie și Biologie în
laboratoare datorită dualității sălilor (sală de clasă/ laborator).
2.

Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi a unui ambient plăcut

Realizări:
- Utilizarea curentă şi eficientă a materialelor didactice;
3.

Monitorizarea modului de folosire eficientă a bazei materiale

Realizări:
- Monitorizarea utilizării corecte a bazei materiale din laboratoare şi sălile de clasă.
IV. RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT
1.

Participarea la activităţi organizate la nivel regional/ naţional

Realizări:
- Participarea la ediția a VII-a a proiectului ”STEP – micii întreprinzători” în parteneriat Fundația
Soroptimist Internațional – filiala Timiș (toți membrii comisiei);
- Participarea la activitățile proiectului ENO Environmetal online în parteneriat cu
A.S.C.T.A.N.”Iris” (prof. Grosu Daniela, prof. Vălcan Simona);
- Organizarea și participarea la activitățile din cadrul Campaniei globale pentru educație organizată
în parteneriat cu Organizația Salvați copiii – invitat asistent doctor Claudia Borca de la Facultatea de
științele educației din cadrul UVT Timișoara (prof. Vălcan Simona).
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7. COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR

RAPORT DE ACTIVITATE
An şcolar 2016-2017

Comisia metodica a dirigintilor şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial
elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior.
Principalele activităţi derulate:


Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor;



Elaborarea planificărilor pentru consiliere și orientare profesională conform programelor în

vigoare;


Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea și interpretarea datelor din procesele verbale

ale şedinţelor și propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe;


Organizarea de şedinţe pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui,

completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte;


Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;



Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu
familial dezorganizat sau mono-parental;


Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare și

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare;
Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie și
dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic:


vizitarea obiectivelor culturale din vecinătate



excursii tematice



organizarea de serbări

Derularea cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în şcoală:


Ziua educatorului



Let‟s Do It, Romania



Săptămâna Educaţiei Globale



Ziua Naţională a României,
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Sărbătoarea Crăciunului,



Unirea Principatelor,



Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu



Săpt. Să ştii mai multe, să fii mai bun!



Manifestări cu ocazia sărbătorii pascale



1 iunie

Activitatea desfăşurată
Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi
părinţi în vederea desfăşurării activităţilor:
- de suport educaţional, consiliere și orientare pentru elevi (conform programei de consiliere
şi orientare)
- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes
educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu
părinţii
- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri
calitativi înalţi ora de dirigenţie
Puncte slabe:
- Unii diriginţi nu respectă programa de consiliere şi orientare, folosind ora pentru a aprofunda
materia pe care o predau;
Întocmirea planificărilor anuale și semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi
extraşcolare, activităţi educative cu părinţii) şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite:
Puncte forte:
- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi
semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul şcolii
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor
anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar la claselor lor
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- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice
statutului de diriginte
- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;
- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi
coordonează
Puncte slabe:
Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea
situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse conform planificării.
Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase/ şedinţelor Consiliului Reprezentativ
al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului.
Puncte forte:
- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete
ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate
- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse
Puncte slabe:
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un
parteneriat eficient şcoală-familie
- părinţii nu sunt prezenţi la lectorate, cauza absenteismului (uneori total) fiind lipsa interesului,
îndatoririle casnice, munca;
Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza
analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor
metodice:
Puncte forte:
- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii
educative
Puncte slabe:
- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite
Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi
promovare împreună cu elevii de „ritualuri de socializare”, de obiecte ornamentale –
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tablouri, flori, seturi de fotografii reprezentative pentru clasă)
Puncte forte:
- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de
coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale
elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set
de fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea
la panou a diplomelor câştigate de clasă/ elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc.
Puncte slabe:
Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de
management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor
Puncte forte:
- majoritatea diriginţilor au prelucrat Regulamentului de Ordine Interioară al liceului la clasă;
- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar,
la nivel de clasă
- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea
situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor
- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi
promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă.
Puncte slabe:
-

există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului,
care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict

-

nu există un parteneriat interinstituţional stabil care să permită consilierea psihopedagogică
a elevilor;

Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei
Puncte forte:
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar;
- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor
de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară
- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism
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şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea
sancţiunilor conform ROI etc.)
Puncte slabe:
- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a
comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în
managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare)
- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar
- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi
- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune
Activităţi consiliere şi orientare a elevilor
Puncte forte:
- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la
clasele a VIII-a si a XII-a) privind programa si calendarul examenelor de EN, de bacalaureat.
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8. COMISIA METODICĂ „ARTISTICĂ”

RAPORT DE ACTIVITATE
An şcolar 2016-2017
În cadrul Comisiei Artistice s-au întocmit toate documentațiile necesare pentru buna
desfășurare a procesului instructiv-educativ și s-au întocmit inclusiv portofoliile profesorilor.
- Pe toată durata anului școlar, s-au îndeplinit toate obiectivele propuse, evidențiate prin evaluări
inițiale, intermediare și finale.
- Domnul profesor Apostol Mădălin Marius a fost îndrumător de practică pedagogică în cadrul
Programului de formare psihopedagogică organizat de către D.P.P.D din cadrul U.V.Timișoara, pentru
specializarea kinetoterapie.
- A urmat cursul de Formator în vederea organizării de cursuri în specialitatea educație
fizică/kinetoterapie prin C.C.D Timiș.
- A participat în calitate de metodist din partea I.S.J Timiș la inspecțiile în vederea obținerii
gradului definitiv și gradului II în învățământ la specialitatea kinetoterapie.
- În timpul vacanțelor școlare a urmat și absolvit cursul de pedagogie alternativă Waldorf format
din 8 module, organizat de Liceul Waldorf Timișoara și Federația Waldorf România,.
- Domnii profesori Apostol Mădălin, Steiner Gheorghe și doamna Armion Rodica au participat la
competiția Special Olympics/Știu că Pot, organizată în luna noiembrie la Sala Olimpia ( Constantin
Jude) și la Activitatea Sportivă organizată de către ONG Timișoara Bikers în cadrul căreia au fost atrase
donații pentru școală (5 mingi de fotbal, 2 tablete si 20 de pachete cu alimente).
- Catedra de educație fizică a atras de la Decathlon o sponsorizare constând în mingi de basket,
mingi de volei, mingi de fitness, gantere, palete de badminton.
- Domnul profesor Gheorghe Steiner a susținut și promovat Colocviul pentru obținerea gradului
didactic I, specialitatea Educție Fizică și Sport.
- A organizat excursia școlară ce a avut loc la Muntele Mic în cadrul căreia au avut loc activități
sportive specifice sporturilor de iarnă și excursia școlară cu tematică istorică la Cetatea Devei și la
Castelul Huniazilor.
- Doamna profesoară Zaharean Loredana a susținut și promovat cele două inspecții din cadrul
concursului pentru obținerea gradului definitiv în învățământ.
- In cadrul activităților solicitate de ISJ Timiș, domnul Apostol Mădălin Marius a participat in
calitate de examinator la Proba Scrisă – Specialitatea Kinetoterapie, ce a facut parte din examenul
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județean de ocupare a posturilor de suplinire, actiune ce a avut loc la Liceul Henri Coandă, sub
conducerea Inspectoratului Școlar Județean Timiș, prin Centrul Nr.2 de concurs.
-

Am participat în calitate de examinator la concursul național pentru ocuparea postului de

profesor – Specialitatea Kinetoterapie, proba – inspecție la clasă, acțiune ce a avut loc la C.Ș.E.I „Paul
Popescu Neveanu”.
- Doamna Rudolf Ana Maria a participat la Proiectul UNESCO, This is our time și la proiectul
Numai fapte bune/Asociața Sfera Timișoarei.
- Doamna Pop Ioana a participat la proiectul, Bastonul alb între lumină și întuneric, proiectul
STEP – Micii întreprinzători pas cu pas și expoziția – Vine Crăciunul.
- Doamna Rudolf Ana Maria, Pop Ioana și Domnul Apostol Mădălin au participat la Concursul
Național de TIC PENTRU ELEVI CU DEFICIENȚE DE VEDERE.
-

Toți profesorii din comisie au participat cu activități specifice în programul „ Școala altfel ”.

- Toți profesorii din comisie au participat la Consfătuirile cadrelor didactice la nivel local și
județean la specialitățile specifice fiecărora și activități în cadrul școlii, de asemenea au fost publicate
articole de specialitate cu ISBN sau ISSN.
- Membrii comisiei: Apostol Mădălin Marius, Armion Rodica, Lațcu Mariana, Kubik Oana, Pop
Ioana, Rudolf Ana Maria, Steiner Gheorghe, Zaharean Loredana
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9. COMISIA METODICĂ „OM ȘI SOCIETATE”

RAPORT DE ACTIVITATE
An şcolar 2016-2017

I. CURRICULUM
1. Informarea asupra modificărilor şi completărilor cadrului legislativ
Realizări:
- Completarea mapelor profesorilor şi a comisiei;
- Întocmirea planificărilor pentru întregul an şcolar (utilizând şi modelele postate pe site-ul
MECȘ);
- Studierea notelor metodologice şi a recomandărilor MECȘ în ceea ce priveşte testele iniţiale din
acest an şcolar;
- Elaborarea unor teste iniţiale conform cu precizările transmise la consfătuirile profesorilor din
luna septembrie;
- Afişarea normelor de protecţia muncii şi PSI în laboratoarele şcolii
2. Selectarea manualelor şcolare pentru toate clasele
Realizări:
- selectarea şi distribuirea manualelor tuturor elevilor la toate disciplinele din aria curriculară „Om
si societate”
3. Analiza activităţii desfăşurate în anul şcolar anterior, ca bază de fundamentare a planului
managerial pentru anul în curs.
Realizări:
- Elaborarea Raportului de activitate pentru anul şcolar 2015-2016
4. Elaborarea şi aprobarea planului managerial şi al planului de activităţi pentru catedrele din
cadrul ariei curriculare „Om si societate”
Realizări:
- Elaborarea Planului managerial şi a planului de activităţi pentru anul şcolar 2016-2017;
- Prezentarea planificărilor de către toţi membrii comisiei
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5. Planificarea procesului de predare-învăţare
Realizări:
- Realizarea planificărilor conform programelor în vigoare;
- Planificarea tezelor la disciplina Istorie ţinând seama de recomandarea MECȘ;
- Realizarea unui program de pregătire suplimentară la GEOGRAFIEla clasa a XII-a de către prof.
Maghier Suzana
- Realizarea unui program de pregătire suplimentară la ISTORIE la clasa a XII-a de către prof.
Panduru Ramona si Ostroveanu Tatiana
- Întocmirea unei analize comparative între media de absolvire si media de la Evaluarea națională
și la Bacalaureat de către prof. Panduru Ramona
6. Desfăşurarea eficientă a activităţii didactice
Realizări:
- Planificarea şi adaptarea procesului instructiv-educativ la condiţiile concrete din anul şcolar
anterior;
- Stabilirea unui feedback al procesului de învăţare pe baza evaluărilor curente
- Activitate interactiva cu tabla Smart (prof. Panduru Ramona si Micu Laurian)
- Activitate demonstrativa religie prof Sonei Lidia
- Referate: „Metode moderne de învățare” (prof. Panduru Ramona), ” , ” Educatia, o necesitate
universala” (prof. Nedelcu Ligia), “Metode de învăţare prin cooperare utilizate în cadrul procesului
instructiv-educativ” (prof. Dringa Sorina)
Nerealizări:
- Folosirea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare de către toți membri comisiei
metodice
7. Monitorizarea activităţii membrilor comisie metodice
Realizări:
- Aplicarea testelor iniţiale la toate clasele şi disciplinele prevăzute
8. Evaluarea obiectivă şi continuă a nivelului de pregătire a elevilor
Realizări:
- Evaluarea curentă şi sumativă a elevilor şi asigurarea numărului minim de note la elevi
- Monitorizarea ritmicităţii notării, creșterea gradului de utilizare a materialelor didactice;
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II. RESURSE UMANE
1. Organizarea activităţilor extracurriculare
Realizări:
- Implicarea tuturor membrilor comisiei în activităţile şcolii conform planificării activităţilor
extracurriculare
- Organizarea CONCURSULUI

NAȚIONAL DE TIC PENTRU ELEVI DEFICIENȚI DE

VEDERE ”LUMEA VIRTUALĂ PRIN IRIS” – Timișoara noiembrie 2016 prof. Panduru Ramona,
Micu Laurian)
- Activitatea cercului de istorie (prof. Panduru Ramona, Micu Laurian)
- Organizarea CONCURSULUI

NAȚIONAL ”SCLIPIRILE COPILĂRIEI” (prof. Panduru

Ramona, Micu Laurian )
2. Pregătirea elevilor pentru examenul de Evaluare Naţională, Bacalaureat şi pentru olimpiade şi
concursurile şcolare
Realizări:
- Desfăşurarea de activităţi de pregătire săptămânală în vederea participării la olimpiade şi
concursuri şcolare Geografie (prof. Maghier Suzana), ISTORIE (prof. Panduru Ramona, Micu Laurian,
Ostroveanu Tatiana), RELIGIE (prof. Sonei Lidia, Micu Laurian ).
- Participarea la CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU ELEVI DEFICIENȚI DE VEDERE –
București aprilie 2017
3. Participarea cadrelor didactice la activități de perfecționare
Realizări:
Participarea la cursuri CCD.
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III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
1.

Dotarea bazei didactice

Realizări:
Nerealizări:
2.

Deplasarea materialelor disciplinelor aflate in aria curriculara, in clasele de studiu, din cauza lipsei

laboratoarelor specifice
3.

Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi a unui ambient plăcut

Realizări:
4.

Utilizarea curentă şi eficientă a materialelor didactice;

5.

Monitorizarea modului de folosire eficientă a bazei materiale

Realizări:
6.

Monitorizarea utilizării corecte a bazei materiale din laboratoare şi sălile de clasă

IV. RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT
1.

Participarea la activităţi organizate la nivel regional/naţional

Realizări:
2.

Participarea la ediția a VII-a a proiectului ”STEP – micii întreprinzători” în parteneriat Fundația

Soroptimist Internațional-filiala Timiș (toți membrii comisiei)
3.

Participarea

la

activitățile

proiectului

ENO

Environmetal

online

în

parteneriat

cu

A.S.C.T.A.N.”IRIS” ( Panduru Ramona, Micu Laurian, Maghier Suzana)
4.

Organizarea și participarea la activitățile din cadrul Campaniei globale pentru educație organizată

în parteneriat cu Organizația Salvați copiii – invitat asistent doctor Claudia Borca de la Facultatea de
științele educației din cadrul UVT Timișoara (prof. Micu Laurian).

