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Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de 

comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de 

compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2019- 31.08.2020.  
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Capitolul I: MISIUNE, VIZIUNE, VALORI 

 

MISIUNEA ȘCOLII: 

“Misiunea noastră este să avem o școală modernă și eficientă, o școală în care educația să 

fie o investiție în OM, o școală deschisă către COMUNITATE”  

Cea mai eficienta investitie, atât în plan social, cât și din punct de vedere individual 

rămâne cea facută pentru a forma oameni. 

Desigur este vorba de o investitie pe termen lung, a cărei eficacitate se probează în 

calitatea de “OM”. Absolvenții noștri vor avea competențele necesare unei bune dezvoltări 

personale și profesionale în această perioadă. 

“Rentabilitatea” investitiei pentru educator nu este, evident, de ordin material, dar o 

regăsim in valoarea adaugată și valoarea creată pe elev. 

“Crezul” profesional-managerial al leaderului  și al echipei Școlii Gimnaziale nr. 19 

Avram Iancu îl reprezintă misiunea acestei instituții în contextul socio-educațional actual, 

într-o Românie europeană, care țintește deja către o educație de calitate autentică. 

Școala beneficiază de cadre didactice deschise la schimbare, pregatite profesional, 

capabile, într-un exercițiu managerial motivat și responsabil, să transforme instituția  într-un  

furnizor de valori educaționale, în concordanță cu nevoile, interesele și așteptările elevilor, ale 

părinților și ale comunității.  

 

VIZIUNEA MANAGERIALĂ: 

Şcoala Gimnazială nr. 19 “Avram Iancu” îşi propune să-i înveţe pe elevi să devină 

cetăţeni europeni, ceea ce presupune experienţe pozitive continue, care să le permită să 

dobândească abilităţi de adaptare la mediul social complex  pe durata întregii vieţi. 

 

o Scurt istoric 

 Prima şcoală românească din Mehala a fost atestată documentar încă din  timpul 
săpânirii turceşti, cel  puţin de la 1723, când comunitatea românească de aici era deja 
bine organizată, fapt atestat de cronicarul bănăţean Nicolae Stoica de Haţeg. Era unica 
şcoală de stat din Timișoara acelei vremi, toate celelalte fiind şcoli comunale. 
 Documente de arhivă atestă că la 1773 la Mehala s-a zidit o şcoală nouă, iar în 1778 s-a 

înfiinţat o clasă cu limba de predare sârbă. 

 După un raport înaintat la Viena rezultă că în anul şcolar 1788-1789 frecventau şcoala 

din Mehala 30 de băieţi şi 20 de fete, cu 2 învăţători; limba de predare era limba română, şi se 

studia şi limba germană. 

 Şcoala din Piaţa Avram Iancu a fost în secolul XIV şcoală de ordin franciscan, apoi de 

ordin reformat, iar până la 1919 şcoală confesională romano-catolică de ordin călugăresc, cu 

clasele I-IV în limba germană şi clasele  V-VI în limba română.  

 La 1935, la şcoala din Mehala funcţionau 10 clase: 5 în limba română, 3 în limba 

germană, 1 în limba sârbă şi 1 în limba maghiară. 

         Şcoala a funcţionat sub mai multe denumiri: şcoala elementară nr. 11, şcoala medie de 

fete nr. 6, şcoala mixtă nr. 7, şcoala generală nr. 9… 

    În 1972 s-a construit corpul de clădire de pe Bd. Cetăţii nr. 24, iar din 1990 poartă 

numele Avram Iancu.     
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Şcoala este situată în Timișoara, cuprinzând ca circumscripție școlară străzi din 

cartierele Mehala, Mircea cel Bătrân, Blașcovici, Circumvalaţiunii, Bucovina.  

Accesul elevilor către unitatea de învățământ este facil, majoritatea elevilor locuind în 

imediata apropiere a școlii, în blocuri și case aflate pe străzile din circumscripția școlară. 

Pentru ceilalți elevi accesul este de asemenea ușor, școala fiind amplasată pe o arteră de largă 

circulație (bulevardul Cetății), unde se intersectează traseele unei linii de troleibuz (13) și a 

două linii de tramvai (4, 10).  Există și un număr relativ mare de elevi care fac naveta din 

localități rurale apropiate, dar aceasta nu constituie o problemă, școala fiind la distanță medie 

față de intrările în oraș dinspre localitățile respective (Săcălaz, Beregsău, Sânandrei, Biled, 

Becicherecu Mic, Dudeștii Noi, Dumbrăvița),  iar străzile fiind în bună stare. 

 

° Analiza S.W.O.T. 

Personalul didactic a fost numit  la clase conform exigentelor ROFUIP. Gestiunea 

grupurilor clasă se realizează de către învățători și profesorii diriginți pe baza criteriilor 

ROFUIP și ROI, a competențelor dobândite la cursul de formare în domeniul consilierii și 

orientării, centrând interacțiunile pe educarea atitudinilor și comportamentelor pozitive, 

generatoare de succes școlar, progres în ceea ce vizează  abilitățile/ capacitățatile  adaptative 

de tip social. 

 

Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a 

Planului de Activităţi elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective:  

 

CURRICULAR 

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale 

şi a metodologiilor specifice;  

      •  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi 

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 

procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice 

de lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)  

• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;  

• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii simulării Evaluarii nationale şi a olimpiadelor 

şcolare;  

• Creșterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi 

practicilor societăţii democratice. 

 

MANAGEMENT ŞCOLAR  

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 

organizatoric, funcţional şi legal);  

• Elaborarea proiectului planului de scolarizare;  

• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  

• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. 
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RESURSE UMANE  

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale 

de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;  

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente 

şi atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;  

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice; 

     •    Realizarea evaluării personalului. 

 

PARTENERIATE SI PROGRAME  

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi 

parteneriate cu unitatea de învăţământ;  

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.  

• Organizarea de activităţi extraşcolare.  

 

RESURSE MATERIALE  

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.  

 

 

RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE  

• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;  

• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii 

publice.  
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PUNCTE  TARI 

 - colectiv închegat şi profesionist, metodişti, formatori, mentori, coordonatori practică 

pedagogică 

- cadre didactice cu bună pregătire profesională, cu dăruire şi cu iniţiativă  

- participarea multor cadre didactice la cursuri de formare şi perfecţionare 

- implicarea şcolii în proiecte naţionale şi internaţionale 

- toate cadrele didactice au cunoştinţe de operare PC 

- psiholog şcolar 

- elevi cu motivație superioară a învățării  

- elevi cu  rezultate bune și foarte bune la evaluarea naţională  

- rezultate deosebite la concursurile şcolare 

- 40 săli de clasă mari, corespunzătoare din punct de vedere ergonomic şi ambiental 

- laboratoare (informatică, fizică, chimie, biologie) 

- cabinete (limba română, limbi moderne, matematică, istorie, geografie, muzică) 

- materiale didactice specifice 

- 2 săli de sport (mici) 

- bibliotecă modernizată, cu mobilier nou, acces Internet, e-readere, aprox. 15.000 volume 

- cabinet consiliere psiho-pedagogică 

- 4 terenuri de sport 

- teren de joacă şi recreere în aer liber 

- mijloace didactice moderne 

- reţea nouă, cu 30 de calculatoare performante 

- cabinet medical şcolar  

- din autofinanţare,  

- donaţii şi sponsorizări 

- fonduri repartizate de finanţatori pentru proiecte în care este implicată şcoala  

- planul cadru de dezvoltare 

- programe şcolare 

- manuale alternative 

- materiale auxiliare 

- manuale privind reforma 

- biblioteca (aprox. 15.000 volume) 

- conectare permanentă  Internet în toate corpurile de clădire, în toate sălile de clasă, 

laboratoarele, cabinetele 

- materiale didactice realizate de cadrele didactice 

- CDȘ atractiv  

 

PUNCTE  SLABE 

- nu există logoped, învăţător de sprijin, asistent social, nici medic dentist  

- unele mijloace şi materiale didactice sunt uzate fizic, dar mai ales moral 

- nu există o sală de sport corespunzătoare (activitatea se desfăşoară în 2 săli improvizate din 

săli de clasă)  

- resurse financiare insuficiente pentru modernizarea bazei materiale 

- lipsa unui material didactic mai diversificat şi actualizat 
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OPORTUNITĂŢI 

- adaptarea la cerinţele reformei 

- adaptarea la standardele europene 

- sprijin din partea comitetului reprezentativ al părinţilor 

- stabilizarea personalului didactic şi didactic auxiliar 

- numar tot mai mare de elevi care să atingă standardele de performanţă impuse de evaluările 

naţionale 

- cooperare între cadrele didactice 

- parteneriat real  şcoală-elevi-familie 

- îmbunătăţirea infrastructurii 

- împlicarea în noi proiecte şi programe educaţionale de parteneriat şi finanţare  

- adaptarea metodelor de lucru la particularităţile elevilor  

- achiziţionarea de materiale didactice noi, adaptate noului curriculum, actuale 

- amenajarea unui cabinet multimedia 

 

AMENINŢĂRI 

- stare de inerţie a unor cadre didactice 

- lipsa de colaborare între unele catedre 

- reducerea populaţiei şcolare 

- plecarea unor cadre didactice spre domenii de activitate mai bine remunerate 

- folosirea insuficientă, defectuoasă a resurselor existente 

- preţuri ridicate la cărţi, enciclopedii, soft educaţional 

 

o Principalele priorități privind activitatea. Ținte strategice 

 

Priorități:  

 Activitatea didactică centrată pe formarea abilităților elevilor  

 Crearea condițiilor optime de activitate pentru toți elevii, 

 Angajarea în activitățile de planificare, proiectare, decizie și colaborare,  

 Valorificarea achizițiilor generate de documentarea continuă, transferul achizițiilor de 

informare și cunoaștere în demersurile didactice 

 Dezvoltarea receptivității elevilor și cadrelor didactice față de nou, schimbare, 

performanță și perfecționare, intoleranță față de non-valoare, 

 Ambianța de compatibilitate psihologică și culturală (climat organizațional, 

perfecționarea culturii organizaționale), 

 Respectarea normelor sanitar-igienice, grija permanentă pentru viața și securitatea 

elevilor și personalului școlii, angajamente de perfecționare a personalului. 

 

Așteptări (derivate din viziunea managerială): 

Echipa Școlii Gimnaziale nr. 19 Avram Iancu are drept obiectiv consolidarea unei 

imagini pozitive, vizibile la nivelul comunității, inclusiv la nivel județean si național, pe 

baza urmatoarelor argumente: 
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 Realizarea educației elevilor în conformitate cu indicatorii / standardele de 

performanță definite de ARACIP, 

 Continuarea dotării școlii cu echipamente performante și materiale auxiliare accesibile  

și eficiente pentru toți elevii și cadrele  didactice, 

 Curriculum obligatoriu și CDS, parcurse prin activități bazate pe participare, pe 

valorificarea experiențelor elevilor, pe performarea de capacități și competențe, care să 

le permita elevilor să învețe nu numai în perioada școlarizarii, ci și pe parcursul vieții, 

 Definirea școlii ca o organizație în care cadrele didactice lucrează în echipă cu elevii și 

colaborează cu părinții și membrii comunității, 

 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, atât pe componente didactice și socio-

educaționale, cât și pe programe și parteneriate, 

 Contribuția școlii la dezvoltarea spiritului comunitar și la formarea unor buni locuitori 

ai comunității, cărora le pasă de mediul în care trăiesc și sunt motivați să contribuie la 

creșterea calității vieții aici, 

 Derularea unor proiecte centrate pe propria dezvoltare, precum și a unor proiecte de 

acțiune civică în comunitate, 

 Implicarea școlii în a sprijini problemele comunității și cooperarea cu parteneri 

comunitari pentru soluții pertinente. 

 

Ținte strategice:  

 Dezvoltarea unui curriculum adecvat nevoilor interne ale școlii 

 Dezvoltarea resurselor umane 

 Optimizarea managementului instituțional 

 Dezvoltarea infrastructurii și a bazei tehnico-materiale 

 Consolidarea dimensiunii europene a educației prin elaborarea și derularea de proiecte și 

programe 

 Dezvoltarea relațiilor comunitare și a parteneriatelor. 
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Capitol al IIl-lea: RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE 

 

o Evoluția efectivelor de elevi 

 

Clasa  

Elevi înscrişi 
la început de an 

Elevi rămaşi                                   
la sfârşitul semestrului 

Total din care feminin Total din care feminin 

Preg. A 25 12 24 12 

Preg. B 24 11 25 10 

Preg. C 23 10 26 12 

Preg. D 26 17 25 15 

Preg. E 25 13 25 13 

Preg. F 25 11 24 10 

TOTAL PREG.  148 74 149 72 

I A 22 10 25 12 

I B 25 11 25 11 

I C 25 14 25 14 

I D 25 13 25 13 

I E 24 12 24 12 
TOTAL I 121 60 124 62 

II A 25 12 25 12 

II B 25 12 25 12 

II C 25 17 26 17 

II D 26 11 25 10 

II E 25 6 24 6 

II F 25 9 25 9 
TOTAL II 151 67 150 66 

III A 25 14 25 14 

III B 25 10 25 10 

III C 24 12 25 13 

III D 25 9 24 9 

III E 25 14 25 14 

III F 26 9 26 9 
TOTAL III 150 68 150 69 

IV A 26 12 26 12 

IV B 26 13 26 13 

IV C 26 15 26 15 

IV D 25 13 24 12 

IV E 25 13 24 12 

IV F 19 11 19 11 
TOTAL IV 147 77 145 75 

TOTAL PRIMAR 717 346 718 344 
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V A 27 15 26 15 

V B 24 10 23 10 

V C 27 13 27 12 
V D 30 16 29 15 

V E 19 12 19 12 
TOTAL V 127 66 124 64 

VI A 30 16 30 16 

VI B 29 15 27 14 

VI C 29 16 29 15 

VI D 29 16 28 16 
TOTAL VI 117 63 114 61 

VII A 28 12 28 12 

VII B 26 14 25 14 

VII C 20 7 20 7 

VII D 30 20 30 20 

VII E 20 10 20 10 

TOTAL  VII 124 63 123 63 

VIII A 30 17 29 16 

VIII B 30 9 28 9 

VIII C 28 9 28 9 

VIII D 20 14 20 14 

VIII E 29 17 30 18 
TOTAL VIII 137 66 135 66 

TOTAL 
GIMNAZIAL 

505 258 496 254 

TOTAL 1222 604 1214 598 

 

Clasele sunt formate în majoritate din elevi de naționalitate română, în unele clase 

existând elevi de alte naționalități, integrați fără nici un fel de probleme de segregare, 

complexul minoritarului sau alte tipuri de probleme care să conducă la inadaptare școlară, 

insucces școlar, etc. Elevii sunt în majoritate de confesiune ortodoxă, existând  și elevi de 

religie catolică și neoprotestantă, cărora li se asigură cadre didactice de aceeași confesiune 

pentru orele de religie, dar și elevi de alte confesiuni (mozaică, musulmană) sau atei, care nu 

frecventează aceste ore.  

*abateri de la normele privind numărul de elevi pe clase 

 - datorită cererilor foarte numeroase, la unele dintre clase efectivele normate au fost 

depășite, cu acordul expres al ISJ.  

*politica de recrutare a elevilor 

- elevii care frecventează școala sunt, în majoritate, locuitori ai cartierului. De 

asemenea, un număr mare de elevi vin spre școală și din alte zone ale orașului, și chiar din 

localități apropiate (Săcălaz, Beregsău, Sânandrei, Biled, Becicherecu Mic, Dudeștii Noi, 

Dumbrăvița). Acest lucru este determinat de creșterea încrederii părinților în valoarea școlii, 

valoare aflată în plină dezvoltare datorită atât managementului  eficient, ofertei educaționale 
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bogate și atractive, eforturilor conjugate ale cadrelor didactice – evidențiate prin rezultatele 

obținute de elevi la evaluările naționale, la olimpiade și concursuri școlare, cât și investițiilor 

realizate  prin ISJ Timiș, PrimăriaTimișoara și Asociația părinților. 

*realizarea planului de școlarizare 

 - datorită bunului renume al școlii în comunitate, planul de școlarizare este în fiecare 

an îndeplinit fără probleme, iar uneori este depășit. De exemplu, în anul școlar 2019-2020 vor 

exista șase clase pregătitoare, față de proiectul planului de școlarizare, care prevedea existența 

a cinci clase. 

*fluxurile școlare (rata de promovare, rata de repetenție, rata de abandon, participarea la 

cursuri) 

 - rata de promovare –  99,75  % 

 - rata de repetenție –  0,25 % 

 - rata de abandon – 0 

 

 

o Resurse umane (cadre didactice) 

 

Număr cadre didactice 77 

Cadre didactice calificate 76 

Cadre didactice necalificate 1 

dintre care  

Cadre didactice debutante 8 

Cadre didactice cu definitivat 6 

Cadre didactice cu gradul II 9 

Cadre didactice cu gradul I 46 

Cadre didactice cu doctorat 7 

 

o Analiza incidentelor de violență în unitatea de învățământ 

 

În timpul anului școlar 2019-2020, în unitatea de învățământ nu au avut loc incidente de 

violență. 
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o baza tehnico-materială ( infrastructura) 

 

 
 

Școala Gimnazială nr. 19 Avram Iancu funcționează în clădiri cu destinație specială, care 

găzduiesc numai unitatea școlară. Procesul didactic se desfășoară în 4 corpuri de clădire, 

aflate la trei adrese; două dintre ele se află la aproximativ 500-700 m față de locația 

principală. Regimul de înălțime al clădirilor este: P+2, P+1, P+D+1, P). Suprafața utilă este 

de: 2.157 mp, 1.790 mp, 626 mp, 480 mp.  

Cele patru clădiri și spațiile aferente sunt proprietatea Primăriei municipiului Timișoara. 

Toate cele patru clădiri sunt racordate la rețelele de energie electrică, apă curentă și de 

canalizare. Cele două clădiri de pe Bd. Cetății sunt racordate la rețeaua de încălzire 

centralizată (Calor) și beneficiază de apă caldă obținută prin încălzire cu boilere electrice 

(lucrare realizată prin eforturi proprii în anul 2013). Celelalte două clădiri beneficiază de 

încălzire și apă caldă de la centrale proprii pe gaz, montate în anul 2005, respectiv 2008. 

Cele două clădiri de pe Bd. Cetății sunt anvelopate termic și zugrăvite la exterior (lucrare 

realizată în anul 2011), clădirea de pe strada Aprodu Movilă este zugrăvită la exterior (lucrare 

realizată prin eforturi proprii în anul 2014), iar cea din Piața Avram Iancu nu este reabilitată la 

exterior. Toate cele patru clădiri sunt complet reabilitate și zugrăvite în interior (prin eforturi 

proprii și de la bugetul local). 

Toate cele patru clădiri au tâmplărie exterioară și interioară termoizolantă din PVC (lucrări 

realizate în anii 2010 - 2011 la cele două clădiri de pe Bd. Cetății și, prin eforturi proprii în 

anul 2014 la celelalte două). 

Acoperișurile clădirii secundare de pe Bd. Cetății și cel din Piața Avram Iancu sunt 

degradate și necesită reabilitare, iar cel de pe strada Aprodu Movilă și cel al clădirii principale 

de pe Bd. Cetății sunt noi (2009, respectiv 2018). 

Gardurile împrejmuitoare ale clădirilor de pe Bd. Cetății și din Piața Avram Iancu sunt 

parțial degradate și necesită reparații, iar cel al clădirii de pe strada Aprodu Movilă a fost  total 

înlocuit în anul 2009.  
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Sunt amenajate: 40 săli de clasă, un laborator pentru informatică, precum și cabinete 

pentru limba română, matematică, fizică, chimie, biologie, limbi moderne, geografie, muzică.  

În anul şcolar 2019-2020, școala a suferit numeroase modificări pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de desfăşurare a activităţii elevilor şi a cadrelor didactice.  

S-a realizat achiziţionarea de mobilier şcolar, de carte pentru bibliotecă, de aparatură 

electronică, de laborator şi de birotică. 

 *utilizarea spațiului școlar (numărul de schimburi, gradul de acoperire zilnic cu săli de 

clasă, laboratoare, în raport cu numărul claselor de elevi și specificului ariei curriculare) 

- numărul de schimburi – 2, durata orei de curs / activităţilor didactice fiind de 50 

minute, iar a pauzelor / activităţilor recreative fiind de 10 minute pentru clasele V-VIII, și câte 

o pauză de 20 minute la fiecare schimb.  

- gradul de acoperire zilnic – în schimbul I – 100% 

           – în schimbul II – 25% 

*funcționarea spațiilor de învățământ (dotarea cu mobilier, echipamente și mijloace) 

 -toate spațiile de învățământ sunt dotate cu mobilier funcțional, nou sau în stare bună. 

O parte din mobilier a fost achiziționat prin eforturi proprii, altă parte prin fonduri de la 

bugetul de stat, iar o altă parte cu sprijinul părinților, precum și din donații și sponsorizări ale 

unor agenți economici. În fiecare dintre laboratoare și sălile de clasă există calculator conectat 

la Internet și proiector; în unele săli există imprimante, aparatură audio, aparatură foto-video 

și alte echipamente. În laboratorul de informatică există o tablă inteligentă (achiziționată în 

anul 2014) și o rețea de 31 de calculatoare (achiziționate prin eforturi proprii în anul 2015).          

În fiecare clasă de nivel primar există un CD-player, iar la dispoziția cadrelor didactice există 

încă 10. De asemenea, la dispoziția cadrelor didactice se mai află două laptopuri, două 

proiectoare, două copiatoare, un televizor. 

 În săli de clasă, cabinete și laboratoare există foarte multe mijloace didactice, pentru 

toate disciplinele din planul-cadru; unele dintre ele sunt achizitionate cu eforturi proprii, altele 

provin din donații și sponsorizări ale unor agenți economici. 

*gradul de utilizare a cabinetelor, laboratoarelor 

 Laboratoarele și cabinetele sunt utilizate la maxim pentru desfășurarea unui număr 

foarte mare de ore de specialitate, elevii și cadrele didactice beneficiind aici de mijloace 

didactice și echipamente diverse, care le pot satisface orice necesități pe parcursul demersului 

didactic. 

*baza sportivă (existența sălii de sport, amenajarea terenurilor, dotare, grad de utilizare) 

 Baza sportivă este deficitară. Deși școala are un număr foarte mare de elevi, nu există 

o sală de sport corespunzătoare. Orele de educație fizică se desfășoară în două săli 

improvizate (amenajate în două săli de clasă), pe un teren cu suprafață sintetică (realizat în 

anul 2010, aflat în stare bună), un teren cu iarbă ( în stare satisfăcătoare) și trei terenuri 

betonate (unul în stare foarte bună, amenajat în anul 2011, și două în stare necorespunzătoare). 

 Dotarea cu materiale sportive este medie. 

 Spațiile se utilizează la întreaga capacitate, dar nu acoperă nici pe departe necesitățile. 

Din acest motiv, una dintre preocupările permanente ale conducerii școlii a constituit-o 

derularea tuturor demersurilor posibile, la toate forurile și la toate nivelurile, pentru 

remedierea acestei probleme.  



                                 MINISTERUL   EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

                                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.  19 „AVRAM  IANCU” 

                                 BD. CETĂŢII NR. 24 

               TIMIŞOARA  300397 

               TEL :  0256 / 444733; FAX  0256 / 444178 

                www.scoala19avramiancu-tm.ro 

               E-MAIL   scoala19avramiancu@yahoo.com 

                                 R O M Â N I A 

 

 

 13 

 În acest sens, Primăria Municipiului Timișoara a răspuns, achiziționând și montând, în 

decursul vacanței de vară, un corp modular cu 8 săli de clasă și 2 grupuri sanitare, care în anul 

școlar următor vor ajuta la descongestionarea situației. 

*calitatea spațiilor școlare și încadrarea în normele de igienă școlară (respectarea spațiului 

școlar prevăzut de normative, condiții de iluminat, condiții de încălzire, calitatea mobilierului 

școlar) 

 - calitatea tuturor spațiilor școlare este foarte bună. Conducerea școlii a făcut 

demersurile necesare pentru spații școlare de nivel superior, cu condiții optime de igienă și 

confort. 

 - încadrarea în normele de igienă școlară este foarte bună. Toate spațiile sunt foarte 

bine întreținute, în perfectă stare de curățenie, asigurând o igienă deosebită. Toate grupurile 

sanitare sunt reabilitate, iar cu sprijinul părinților au fost amenajate 8 dintre cele 12 grupuri la 

standarde deosebite. 

 - respectarea spațiului școlar prevăzut de normative este corespunzătoare, toate spațiile 

școlare respectând parametrii normați de suprafață, de volum, de aerisire 

 - condițiile de iluminat sunt foarte bune. În perioada 2014 - 2015 au fost schimbate 

toate corpurile de iluminat și a fost suplimentat numărul lor acolo unde a fost cazul, pentru a 

asigura un nivel corespunzător de iluminare 

- condițiile de încălzire sunt foarte bune. Două corpuri de clădire – cele de pe Bd. 

Cetății – au fost anvelopate și sunt încălzite de la rețeaua municipală, temperatura ambiantă 

fiind corespunzătoare și pe timp de iarnă. Celelalte corpuri de clădire seunt încălzite cu 

centrale proprii pe gaz, temperatura ambiantă fiind de asemenea corespunzătoare. 

- calitatea mobilierului școlar este foarte bună în toate sălile de clasă, laboratoarele și 

cabinetele. Tot mobilierul respectă normele ergonomice și de igienă a muncii. În majoritate, 

mobilierul este modular, permițând flexibilitate și varietate în aranjare în timpul activităților. 

În laboratorul de informatică mobilierul este nou, executat la comandă în anul 2014.  

 

 

Capitolul al IlI-lea: REZULTATELE LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI PURTARE  

 

Rezultatele obținute la examenul de evaluare națională de elevii claselor a VIIIa: 

 

- procent de promovare 100% 

 

 

1.00 - 
1.99 

2.00 - 
2.99 

3.00 - 
3.99 

4.00 - 
4.99 

5.00 - 
5.99 

6.00 - 
6.99 

7.00 - 
7.99 

8.00 - 
8.99 

9.00 - 
9.99 

10 media 

L. ROMÂNĂ 0 0 0 0 2 8 13 19 73 17 9,00 

MATEMATICA 0 0 1 2 7 14 30 35 35 8 8,19 

MEDIA 0 0 0 0 3 12 12 47 56 2 8,56 
 

 

o Situația la învățătură  
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La sfârşitul anului școlar, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel: 

 

Clasa 

Înscrişi 

la 

începutul 

anului 

şcolar 

Rămaşi 

la 

sfârşitul 

anului 

şcolar 

Promovaţi 

Corigenţi 

Repetenți 

1 ob. 2 ob. 3 ob. > 3 ob. 

preg 148 149 149      

I 121 124 124      

II 151 150 150      

III 150 150 150      

IV 147 145 145      

V 127 124 123 1    1 

VI 117 114 114     2 

VII 124 123 119 4     

VIII 137 135 132 3     

Total 1222 1214  8    3 

 

 

o Situația la purtare 
 

Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situaţiile 

discutate în cadrul Comisiei de disciplină. 

 

În ceea ce priveşte notele la purtare situaţia se prezintă în modul următor: 

 

CLASA EFECTIV ELEVI 
NOTE ÎNTRE 

7 şi 9,99  
NOTE SUB 7 

preg 149   

I 124   

II 150   

III 150   

IV 145   

V 124  1 

VI 114  1 

VII 123 7  

VIII 135 4  

Total 1214  2 
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Capitol al IV-lea: ACȚIUNI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE 

 

o Activitatea de perfecționare și formare continuă a personalului didactic  

 

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

dezvoltare a competenţelor, astfel încât cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate 

într - o varietate de astfel de activităţi, unele în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor 

de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea 

competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  
Cadrele didactice din școala noastră au participat la consfătuirile organizate de ISJ Timiș 

la începutul anului școlar. În cadrul comisiilor organizate la nivelul școlii s–au desfășurat 

lecții demonstrative, mese rotunde sau susținere de referate cu scopul de a împărtăși din 

cunoștintele acumulate și celorlati colegi de catedră. Tot ca activitate de perfecționare poate fi 

considerată si organizarea de activitati extracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente, 

activități ce au fost organizate în toate structurile Școlii Gimnaziale Nr. 19 „Avram Iancu” 

Timișoara, cu rezultate remarcabile.  

Având în vedere obligativitatea, conform legii, de a acumula un număr de credite ( 90) în 

decursul a cinci ani școlari (cincinale stabilite de la obținerea gradului definitiv) cadrele 

didactice au participat la activități de formare pentru acumularea creditelor necesare. 

 

 

Analiza SWOT : 

 
PUNCTE TARI 

- personal didactic calificat, performant, preocupat de propria perfecționare și formare 

continuă, cu disponibilitate pentru inovație și muncă în echipă; 

- ponderea mare a cadrelor didactice titulare;  

- gradul de perfecţionare ( grad I, doctorat); 

- pregătirea profesională a managerilor şi a cadrelor didactice; 

- relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ; 

- bună delimitare a responsabilităţii cadrelor didactice şi o bună coordonare a acestora; 

- interesul cadrelor didactice față de activitatea de mentorat in vederea consilierii viitoarelor 

cadre didactice ;  

- suportul direcțiunii școlii în vederea participării la cursuri de formare / perfecționare.   

 
PUNCTE SLABE 

- slaba motivare a unor cadre didactice; 

- slaba implicare a unor cadre didactice în activitătile şcolii; 

- alegerea  unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanță cu nevoia de dezvoltare 

personală. 
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OPORTUNITĂȚI 

   - numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună; 

   - varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, universităţi, proiecte 

ale ministerului; 

   - creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite; 

   - oferta variată a CCD și a altor furnizori de formare; etc. 

      
AMENINȚĂRI 

- scăderea prestigiului profesiei didactice; 

-educaţia nu mai e privită ca un mijloc de promovare socială. 

           Concluzionând, în anul școlar 2019-2020, perfecţionarea și formarea continuă a 

cadrelor didactice din școala noastră s-au realizat astfel: 

  -prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

  -prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice; 

   -prin schimburi de experienţă profesională; 

   -prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau 

internaţionale, conferinţe; 

   -prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate - în calitate de autori, coautori 

sau colaboratori; 

   -prin cursuri postuniversitare; 

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

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

 

 

o Activitatea instructiv – educativă 

 

La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele comisii de lucru:  

Comisii metodice: Comisia pentru formare continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice, 

Comisia dirigintilor, Comisia pentru  orar, Comisia pentru monitorizarea stării de disciplină, 

Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, a ritmicităţii notării şi a frecvenţei elevilor, 

Comisia pentru curriculum, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie. 

Coordonatorul activităţii educative a fost numită doamna profesor Ocsko Mariana.  

Comisii pe probleme: Comisia PSI, Comisia pentru sănătatea şi securitatea muncii, 

Comisia pentru acordarea burselor, Comisia de recepţie, Comisia de inventariere şi casare, 

Comisia pentru protecţie civilă şi apărare în caz de dezastre, Comisia de salarizare.  

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost 

elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.  

Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în 

conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste 

predictive la toate disciplinele, s-au întocmit planificările în concordanţă cu rezultatele 

înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în concordanţă cu 
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programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii 

stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice 

moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic 

fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea  cazurilor.  

Una dintre procupările permanente ale conducerii şcolii precum şi ale profesorilor 

diriginți a constituit-o prelucrarea noutăţilor legislative specifice ( metodologia Evaluării 

Naționale, mişcarea de personal, Legea calităţii în educaţie, s.a. ) atât în cadrul consiliilor 

profesorale cât şi la clase, către elevi şi părinţi.  

Activitatea de inspectie şcolară a fost relizata prin asistenţe la ore efectuate de director, 

director adjunct, șefi de catedră, membri CEAC, cu precădere la cadrele didactice debutante, 

în vederea consilierii şi sprijinirii dezvoltării profesionale.  

 

 Comisia metodică a profesorilor este compusă din următoarele cadre 

didactice:  

 Schinteie Valerica – Limba Română 

 Cristean Nicoleta – Limbi moderne 

 Enache Doina – Matematica,  

 Popescu Mirela – Fizică, Chimie, Biologie, Educaţie tehnologică, Informatică și 

TIC 

 Urdea Claudia  – Istorie, Geografie, Cultură civică, Religie 

 Ilieș Vasile – Educație Fizica, Arte 

 Petrici Spomenca – Consiliere şi orientare 

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020 comisia metodică a urmărit: 

 Organizarea şi proiectarea activităţii (stabilirea responsabilităţilor în cadrul 

comisiei, întocmirea planificărilor semestriale şi anuale, alcătuirea de programe 

şi planificări pentru disciplinele opţionale, conceperea unor teste de evaluare 

pentru aprofundarea materiei); 

 Adaptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul elevilor 

(parcurgerea ritmică şi integrală a materiei pe semestrul I conform 

planificărilor, ritmicitatea notării elevilor, verificarea periodică a caietelor de 

teme); 

 Orientarea şcolară şi profesională (intensificarea selecţionării şi pregătirii 

elevilor pentru concursurile şcolare, tezele cu subiect unic, sondarea opţiunilor 

şcolare şi profesionale ale elevilor); 

 Perfecţionarea cadrelor didactice ( participarea profesorilor la activităţile 

metodice din şcoală, la cercurile pedagogice, la activităţile organizate de 

CCD). 

S-au desfăşurat activităţi precum: analiza rezultatelor obţinute de elevii clasei a VIII-a 

la examenul de evaluare naţională la limba şi literatura română si matematică; analiza 

rezultatelor la simularile organizate în școală. 
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 Comisia metodică a învăţătorilor a fost alcătuită din cadre didactice calificate: 

 Buda Corina – clasa preg 

 Crunțeanu Ondina – clasa I 

 Ștefănescu Ioana  – clasa II 

 Vărşăndan Maria – clasa III  

 Pop Delia – clasa IV 

 

 Comisia şi-a propus următoarele obiective: 

 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de 

strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; 

învăţarea muncii cu calculatorul); 

 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 Organizarea de activităţi extracurriculare; 

 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 

 Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic; 

 Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice; 

 Colaborarea şcoală-familie. 

 

PUNCTE TARI 

 Obiectivele urmărite au fost realizate de către toţi învăţătorii. Au fost elaborate 

planificările calendaristice şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de parcurgere a 

conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă vizate şi alocarea 

resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare. 

 În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia 

planificată a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee                                 

activ-participative. 

 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare 

şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în 

direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 

algoritmice, modelatoare, problematice. 

 În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală 

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

efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, 

de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a 

unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

 Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă),  fiind 

însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a 

constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de 

receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.  

 În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare, s-au organizat serbări 

şcolare, s-au dezbătut anumite teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme 
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sanitare. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare 

a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice. Aceste activităţi au contribuit la 

adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii 

elevilor. 

 Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut 

loc dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. 

 

 

PUNCTE SLABE 

 Unii elevi nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând suficiente 

informaţiile dobândite la clasă; 

 Există elevi cu deficienţe de învăţare. 

 

RECOMANDǍRI 

 Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual (concursuri 

literare, istorice, geografice, lectură suplimentară etc.); 

 Implicarea părinţilor în activitatea educaţională; 

 Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul 

de învăţare; 

 Acordarea unei importanţe deosebite  procesului de predare-învăţare-evaluare. 

 

 Comisia diriginților 

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de prof. Petrici Spomenca. 

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la 

începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. 

 Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, studiată şi 

dezbătută de toţi diriginţii. 

S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificarii calendaristice a orelor de 

dirigenţie.  

În anul școlar 2019-2020, comisia diriginților a avut componența: 

 

Clasa a V-a: 

• A: prof. Enache Doina 

• B: prof. Talabă Virginia 

• C: prof. Ionescu minodora 

• D: prof. Gancea Ramona 

• E: prof. Stănescu Iulian 

 

Clasa a VI-a: 

• A: prof. Puzderie Mirela 

• B: prof. Popescu Mirela 

• C: prof. Petrici Spomenca 

• D: prof. Train Maria 
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Clasa a VII-a: 

• A: prof. Schinteie Valerica 

• B: prof. Vărșăndan Adrian 

• C: prof. Cristescu Mariana 

• D: prof. Ștefan Mariana 

• E: prof. Ilieș Vasile 

 

Clasa a VIII-a: 

• A: prof. Ureche Daiana 

• B: prof. Urdea Claudia 

• C: prof. Simianschi Florina 

• D: prof. Lung Mariana 

• E: prof. Ocsko Mariana 

 

 

Pentru implementarea planului managerial:  

La începutul anului școlar au fost verificate documentele activității manageriale la 

nivelul comisiei:  

- raportul activității comisiei pentru anul școlar 2018-2019, și  

- dosarul comisiei metodice pe anul școlar 2019-2020,  

- documentele prin care au fost prelucrate normele de protecție a muncii, a normelor 

PSI precum și Regulamentul de ordine internă, care a fost adus și la cunoștința 

părinților.  

La clasele a VIII-a au fost aduse la cunoștința elevilor și părinților în cadrul ședințelor 

cu părinții metodologiile  de desfășurare a examenului de Evaluare Națională și a admiterii la 

liceu. 

Profesorii-diriginți au completat documente specifice:  

- catalogul clasei,  

- carnetele elevilor de clasa a V-a,  

- fișa elevului,  

- situații lunare ale absențelor,  

- documente legate de bursele școlare și au prelucrat regulamente. 

 

Consilierea elevilor:  

 probleme legate de autocunoașterea și imaginea de sine,  

 adaptarea și integrarea socială,  

 depășirea conflictelor,  

 însușirea unor tehnici de învățare eficientă, reușita școlară,  

 managementul stressului și orientare școlară și profesională,  

 prevenirea consumului de tutun, alcool și droguri  

          Colaborare cu cabinetul de consiliere psihopedagogică din școală  

º profesor consilier  Cioabă Mirabela  
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          Cabinetul medical al școlii  

º d-na dr. Rujan Daniela și d-na asistentă Mănescu Ana 

          Poliția de Proximitate – Secția 4 Mehala 

          Consilierea părinților:  

º ședințe cu părinții 

º ședința Comitetului Reprezentativ al Părinților (octombrie 2019)  

Responsabilități cu care au fost delegați alături de profesorii diriginți și profesori  care 

nu au desfășurat activitate de consiliere și orientare:  

- Monitorizarea absențelor elevilor și centralizarea la finalul fiecărei luni:  

prof. Istrătucă-Ivan Corina  

- Verificarea ritmicității notării:  

prof. Simianschi Florina și prof. Stuller Diana 

- Sondajul opțiunilor elevilor claselor a VIII-a, octombrie 2019 

prof. Ureche Diana, prof. Urdea Claudia, prof. Simianschi Florina, prof. Lung Mariana,  

prof. Ocsko Mariana; centralizarea rezultatelor: prof. consilier Cioabă Mirabela;  

- Documente burse școlare:  

prof. Petrici Spomenca și Popescu Mirela 

- Activitățile educative realizate de către profesorii diriginți: 

 derularea unor  campanii și parteneriate, participarea la voluntariate  

 dezbaterea unor teme specifice orelor de dirigenție și organizarea unor 

activități cu ocazia unor evenimente speciale  

 organizarea unor excursii și tabere, realizarea unor vizite, participarea la 

spectacole, vizionarea unor filme și organizarea unor petreceri  

 

Activități de perfecţionare şi formare continuă 

 „Teaching critical thinking in the teen and young adult classroom”: prof.dr. Enache D 

 Workshop „Dialogul intercultural – o premisă a succesului educațional” prof. 

Vărșăndan A. 

 Cursul de formare pentru Proiectul „Necenzurat”: prof.dr. Puzderie M., prof. Petrici 

S., prof. Train M. 

 

Activitate instructiv-educativă 

 Activități cu biblioteca școlii: prof.dr. Ureche D., prof. Ocsko M. 

 Securitatea elevilor pe internet colaborare cu I.P.J. prof.dr. Enache D. 

 Noțiuni de acordare a primului ajutor în colaborare cu firma Proform Office prof. 

Talabă V., prof. Petrici S. 

 

Activitate educativă 

 Pădurea urbană: prof.dr. Ureche D., prof. Lung M., prof. Vărșăndan A., prof.dr. 

Puzderie M., prof. Petrici S., prof. Gancea R., prof. Talabă V., prof. Cristescu M. 

 „Dopuri pentru o cauză nobilă”: prof.dr. Puzderie M., prof.dr. Ureche D. 

 Programul Educație pentru sănătate „Alege să trăiești sănătos” cu Organiazația Salvați 

copiii prof. Petrici S. 
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 Educație financiară: prof.dr. Ureche D., prof. Ocsko M., prof.dr. Enache D., prof. 

Lung M. (Start2teach-10.07.2020) 

 “Zilele carierei în chimie și biologie”  UVT prof. Popescu M.  

 

Activităţi  extracurriculare 

 Vizite:  

o Radio Timișoara prof.dr. Ureche Diana 

o Institutul Cultural Francez: prof. Schinteie V. 

o Muzeul Satului (atelier de frământare a pâinii): prof. Schinteie V. 

o Muzeul Presei din Jimbolia: prof. Schinteie V. 

o Planetariu Mobil prof. Popescu M. 

 Excursii:  

o Tomnatic pe urmele coloniștilor francezi: prof. Schinteie V. 

o Reșița: prof. Cristescu M. 

o Oradea: prof. Ștefan M. 

o Peșterile Meziad și Mina Farcu: prof. Ionescu M. 

o Tg.-Jiu – Horezu: prof. Ocsko M., prof.dr. Puzderie M., prof. Urdea C. 

o Sibiu – Sighișoara – Brașov: prof. Ștefan M., prof. Petrici S., prof. Popescu M. 

 „Culorile toamnei pe malurile Begăi” plimbare cu bicicleta la livadă:  prof. Petrici S. 

 Tabere:  

o Adeona Munții Șureanu (18-24.07.2020) prof. Urdea C. 

o Tabără Bansko Bulgaria prof. Lung M., prof. Ionescu M. 

 

Parteneriate și proiecte: 

 Parteneriat cu Cabinetul de Asistență Psihopedagogică din cadrul Școlii Gimnaziale 

nr. 19 „Avram Iancu”, Timișoara (în colaborare cu prof. consilier Cioabă Mirabela); 

 Biserica Ortodoxă Română din cartierul Blașcovici, Timișoara în cadrul Proiectului 

educațional Prietenii de suflet: prof.dr. Ureche D. 

 Proiect internațional „Suntem copiii Europei” 

 Proeict Național „Împarte – educă – donează”  

 Proiectul „Necenzurat” – Agenția Națională Antidrog: prof.dr. Puzderie M., prof. 

Petrici S., prof. Train M. 

 Antidrog Salvați copiii prof. Urdea C. 

 Proiectul educativ „Numai fapte bune” cu Asociația Sfera Timișoarei prof. Petrici S. 

 Parteneriat educațional „Educația ecologică, o necesitate” cu Colegiul Național 

„C.D.Loga” prof. Petrici S. 

 Proiectul „Mari scriitori,mici actori”: prof. Ocko M. 

 Alegeri sănătoase cu Salvați copiii prof. Lung M 

 Parteneriat cu Școala Gimnazială Comloșu Mare prof. Ștefan M. 

 Librăriile Cărturești prof. Ștefan M. 

 Smartfitt prof. Ștefan M. 

 „Citesc, deci gândesc”, prof. Ocsko M. 

 „Țara mea de glorii”: prof. Ocsko M. 

 „Să ne cunoaștem istoria și tradițiile” prof. Ocsko M. 
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 „Mens sana in corpore sano”: prof. Ocsko M. 

 

Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare internațională 

 Proiectul ERASMUS+ „Trois langues, deux pays, un media” (11 – 18.10.2019) prof. 

Gancea R., prof. Schinteie V. , prof. Popescu M., prof. Talabă V., prof. Ionescu M.  

 

Participare la simpozioane 

 Simpozion Internațional Educație interculturală: prof. Vărșăndan A. 

 Simpozion Național „Educația în familie” Vărșăndan A. 

 

Publicații 

 „Copiii și tehnologia” - articol  simpozion Școala Gimnazialaă Nr. 19 „A. Iancu” prof. 

Petrici S. 

 

Voluntariat 

 Campania „Îmbracă un copil” cu Asociația Copilul din mine: prof.dr. Ureche D., 

prof. Ocsko M., prof. Schinteie V., prof. Enache D., prof. Lung M., prof. Puzderie M., 

prof. Popescu M., prof. Talabă V., prof. Urdea C., prof. Stănescu I., prof. Cristescu M. 

 Târg de toamnă prof. Ionescu M. 

 

Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

 

 Park Aventura Nădrag Schinteie V. 

 Colaborare cu Asociația Salvați copiii: prof.dr. Enache D.  

 Teatru: prof. Ștefan M., prof. Lung M., prof. Urdea C. 

 Vizionare filme Cinema City: prof.dr. Puzderie M., prof. Ștefan M. 

 Ziua Mamei: prof. Ștefan M 

 Sărbătorirea Crăciunului împreună cu părinții: prof. Ștefan M. 

 Eminescu – poet național: prof. Vărșăndan A. 

 Târgul Toamnei: prof. Vărșăndan A. 

 Ziua mondială a educației: prof. Vărșăndan A. 

 La mulți ani, România!: prof. Vărșăndan A., prof.dr. Ureche D. 

 Secret Santa: prof.dr. Ureche D., prof.dr. Puzderie M., prof. Popescu M. prof. Petrici 

S. 

 Paintball – Remetea Mare: prof. Talabă V.,  prof. Ionescu M. 

 

Analiza SWOT 

• Puncte tari  

– Ținuta reprezentativă a școlii 

– Organizarea unor activităţi de orientare şcolară şi profesională a elevilor de clasa a 

VIII-a 

– Colaborarea cu cabinetul medical, psihologul şcolii: profesori diriginţi şi părinţi 

– Monitorizarea absenţelor elevilor 

– Controlul elevilor cu probleme de comportament 
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• Puncte slabe: 

– Lecție deschisă la nivel de arie curriculară 

– Unii profesori nu trec note în carnetele elevilor, îngreunând munca profesorilor 

diriginți 

– Nu sunt trecute în catalog toate absențele elevilor 

• Oportunități:  

– Promovarea/popularizarea elevilor cu rezultate şcolare deosebite 

– Oferta cursuri perfecționare pentru aria curriculară Consiliere și orientare  

– Monitorizarea elevilor care nu prezintă carnetul de elev 

• Ameninţări: 
– Neimplicarea/slaba implicare a unor părinţi în rezolvarea situaţiilor-problemă 

 

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea 

regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau 

când situaţia a impus-o. 

Pentru identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în 

familie, alături de comisia de disciplină şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit 

ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să 

facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a 

altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate (”Euro 200”, etc). 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientari 

socio-profesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme 

specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi al şedinţelor cu părinţii. 

Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au 

militat pentru menţinerea calităţii mediului școlar.  

În ultima săptămână a fiecărui semestru, la solicitarea diriginţilor, s-au reunit  

Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi 

pentru a stabili, de comun acord, în ce situatii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni 

elevilor. 

Diriginţii s-au preocupat ca, la finele fiecărui semestru, cataloagele să fie complet şi 

corect completate, iar situaţiile școlare și disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa 

părinţilor. 

Parcurgerea temelor activităţilor desfăşurate permite observarea faptului că diriginţii 

au în vedere dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor şi crearea acelor aptitudini de 

viaţă necesare integrării sociale. Din acest punct de vedere, dacă familia este locul unde în 

mod tradiţional se pun bazele educaţiei, şcoala, prin profesori şi în special prin diriginţi devine 

garanţia pregătirii pentru viaţa socială ţinând cont de specificul şi temperamentul general al 

clasei pe care o manageriază, de natura relaţiilor care se stabilesc în interiorul colectivului 

clasei. Intrarea în gimnaziu coincide cu începerea etapei de câştigare a independenţei de către 

copil, perioadă când desfăşoară tot mai multe activităţi din iniţiativă proprie, de aceea o 

educaţie pe baze solide reprezintă garanţia unei vieţi mai bune în viitor. În condiţiile actuale, 

în care familiile trec prin crize majore de naturi diferite, misiunea diriginţilor de gimnaziu este 

dificilă tocmai din acest punct de vedere: de a depista şi corecta cu tact abaterile şi lacunele de 

conduită ale elevilor, de a prezenta metode sănătoase de hrănire şi îngrijire a tuturor părţilor ce 
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alcătuiesc fiinţa umană: trupul, sufletul şi spiritul. Astfel, activitățile desfășurate de diriginții 

de la gimnaziu sunt variate și răspund tuturor cerințelor.În egală măsură, diriginții au 

desfășurat activități care i-au implicat pe elevi în diferite situații care să îi pregătească pentru 

viață: 

stimularea şi multiplicarea iniţiativei elevilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare şi a 

comunităţii, întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca modalitate de 

dezvoltare personală. 

Dincolo de aceste activități desfășurate strict cu clasele, au fost activități care s-au 

desfășurat în colaborare cu Cabinetul medical, cu Cabinetul deconsiliere psiho-pedagogică, cu 

medici specialiști, cu scriitori, cu Poliția Județeană, alte instituții... 

 

 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

 

Comisia s-a constituit conform legislaţiei.  

 

ACŢIUNI DESFǍŞURATE  

- Îmbunătăţirea Proiectului de Dezvoltare Instituţională (P.D.I) cu programe şi activităţi la 

iniţiativa Consiliului profesoral, a structurilor reprezentative ale părinţilor, ale 

educabililor, ale administraţiei locale şi a altor instituţii reprezentative la nivelul 

comunităţii 

- Proiectarea activităţilor compartimentelor şi comisiilor pe baza colectării feed-back-ului 

din partea beneficiarilor 

- Proiectarea activităţilor de învăţare în conformitate cu nevoile elevilor 

- Realizarea unor noi activităţi metodice în unitatea de învăţământ, cu participarea cadrelor 

didactice 

- Îmbunătăţirea activităţii didactice prin utilizarea  rezultatelor activităţilor metodice sau de 

cercetare ştiinţifică, desfăşurate la nivel local, regional 

- Testări periodice asupra nivelului de pregătire a elevilor, încurajrea lor în asumarea 

responsabilităţii pentru propriul proces de învăţare 

- Implicarea profesorilor în problemele de orientare şi consiliere. Utilizarea rezultatelor 

activităţilor de orientare şi consiliere pentru îmbunătăţirea activităţii curente  şi a ofertei 

educaţionale cu scopul de a spori calitatea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi 

- Achiziţia fondului de carte şi a fondului de material didactic luând în considerare cerinţele 

curriculare şi solicitările personalului didactic şi ale elevilor; 

- Îmbunătăţirea funcţionalităţii spaţiilor şcolare;  

- Planificarea activităţilor extracurriculare cu implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a 

părinţilor  şi a altor membri ai comunităţii; 

- Stimularea lucrului în echipă, evaluarea performanţelor personalului didactic, didactic 

auxiliar şi administrativ şi acordarea recompenselor  în funcţie de calitatea serviciilor 

prestate 

- Îmbunătăţirea proiectului de parteneriat cu reprezentanţii comunităţii, prin participarea 

elevilor, a părinţilor şi corpului profesoral la diverse activităţi organizate de către 

comunitate sau implicarea comunităţii în activităţile organizate în cadrul şcolii 

- Dotarea cu mijloace de învăţământ performante 
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- Acţiuni care să favorizeze dezvoltarea profesională a corpului profesoral concretizate în 

creşterea calităţii proiectării, organizării şi evaluării activităţii didactice 

- Întocmirea obiectivă a rapoartelor de autoevaluare de la nivelul comisiilor şi utilizarea 

rezultatelor pentru optimizarea activităţii. 

 

 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

 

 S-a constituit, la nivelul şcolii, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar şi s-a întocmit programul comun de măsuri, împreună cu poliţia de proximitate. 

 S-au organizat întâlniri şi dezbateri cu elevii şi cu părinţii pentru cunoaşterea 

problemelor cu care se confruntă şcoala, a consecinţelor săvârşirii de acte antisociale de către 

elevi. La aceste întâlniri au fost invitaţi şi lucrătorii Postului de Poliţie nr 4 şi s-au prezentat 

cazuri concrete de abateri de la disciplină săvârşite de unii elevi.  

 Nu au avut loc manifestări deosebite de violenţă între elevi sau între elevi şi personalul 

didactic şi nedidactic din şcoală. Micile incidente au fost soluţionate prompt şi au fost aduse la 

cunoştinţa părinţilor. 

Elevii nu au fost implicaţi în acte antisociale în localitate sau în afara ei.  

 Învăţătorii şi profesorii diriginţi au evidenţa copiilor problemă, ţin legătura cu părinţii, 

cu organele locale abilitate, pentru ameliorarea stării disciplinare. S-au desfăşurat activităţi 

pentru atragerea în colectiv şi socializarea acestor elevi. Cu toate acestea, mai sunt elevi care 

deranjează orele de curs, chiulesc de la activităţile şcolare. 

 În viitor se impune o mai bună implicare a tuturor cadrelor didactice în procesul 

educativ, organizarea de activităţi sportive şi artistice pentru stimularea spiritului de echipă şi 

comunicare, îmbunătăţirea serviciului pe şcoală al învăţătorilor şi profesorilor. 

 

 

o Integrarea europeană, relații internaționale, programe de cooperare internațională 

 

Aprobare și finanțare pentru proiectul Erasmus+ 2018-1-FR01-KA229-048011_2                  

"Trois langues,  deux pays,  un média", începând cu 1 septembrie 2018, coordonator prof.   

Gancea  Ramona.  

Este un proiect transdisciplinar: limbile franceză, română și engleză, religie (sunt implicați  

elevi din clasele a VI-a B și a VII-a A de la școala noastră + elevi de la Collège Jean 

Mermoz  din Belleu (Franța). Obiectivul principal al proiectului este ameliorarea 

competențelor lingvistice ale elevilor participanți,  atât în limbile străine pe care le 

studiază, cât și în limba maternă. Un alt punct forte al proiectului este educația pentru media 

și  dezvoltarea competențelor digitale. 

 Elevii din cele două școli vor realiza materiale sub forma unor articole care vor fi publicate 

online și în versiune tipărită. Au fost realizate o parte dintre activitățile propuse; din cauza 

situației epidemioogice din perioada martie-iunie 2020, nu s-a putut realiza vizita partenerilor 

francezi planificată a avea loc în perioada 30 martie – 7 aprilie 2020. Perioada de derulare a 

proiectului a fost prelungită. 
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o Activitatea educativă 

 

În general, desfăşurarea activităţii educative implică două categorii de demersuri:  

►prima categorie - o constituie demersurile special orientate: orele de educaţie civică, 

de dirigenţie, de consiliere şi orientare, activităţile extra-curriculare etc.;  

►a doua categorie apelează practic fie la disciplinele şcolare ale trunchiului comun, 

fie la disciplinele din zona celor la decizia şcolii, toate având un  potenţial ridicat în ceea ce 

priveşte educaţia pentru valori, precum şi strategii didactice adecvate acestui scop.  

 

Detaliind prima categorie de demersuri educative s-ar desprinde urmatoarele:  

Puncte tari: 

 Sărbătorirea naşterii poetului naţional Mihai Eminescu; 

 1 Decembrie 2018 – 100 ani România 

 24 ianuarie 1859- Unirea Principatelor Române  

 Realizarea unor acţiuni cuprinse în Programul activităţilor educative 

 existenta în şcoală a unor elevi cu iniţiativă şi interesaţi de acţiuni extraşcolare; 

 creșterea interesului profesorilor diriginți pentru colaborarea cu parteneri din afara şcolii în 

desfăşurarea orelor de dirigenţie.  

Eficienţa acestor acţiuni extracurriculare poate fi apreciată atât prin mesajul pe care ele 

l-au comunicat elevilor dar şi prin numărul de elevi cărora li s-a adresat. 

 

Puncte slabe: 

 deficienţe în proiectarea didactică, unii profesori diriginti tratând cu superficialitate 

întocmirea planificarilor calendaristice; 

 influenţa negativă asupra elevilor a unor  mijloace  mass media; 

 slaba colaborare cu şcoala a unor părinţi; 

 anturajul nepotrivit al unora dintre elevi; 

 

În ceea ce priveşte a doua categorie de demersuri educative, trebuie avut în vedere 

faptul că majoritatea obiectelor de studiu au un suport solid educativ în ceea ce priveşte 

atitudinile pozitive faţă de cunoaşterea ştiinţifică, dezvoltarea capacităţilor intelectuale de 

nivel înalt, cultivarea curiozităţii ştiinţifice şi a spiritului de investigaţie. 

 Credem că este loc de mai bine în ceea ce priveşte starea disciplinară a elevilor. Este 

clar că mediul şcolar trebuie să fie compatibil cu idealurile unei societăţi democratice, printre 

care nu se poate găsi în nici un caz indiferenţă faţă de regulamente şi faţă de respectarea legii.  

Credem că trebuie acordată o atenţie mai mare educării pozitive a elevilor în ceea ce 

priveşte frecvenţa la ore, păstrarea mobilierului din dotare, recuperarea pagubelor, ţinuta.  

Trebuie să veghem, în mod constant, ca spaţiul şcolii să constituie un spaţiu de 

manifestare a responsabilităţii, a ţinutei şi comportamentului decent, de care sunt legate 

corectitudinea, onoarea, respectul reciproc şi toleranţa faţă de opiniile diferite.  

Este clar că multe din rezultatele muncii educative vor deveni vizibile abia mai târziu, 

după intrarea tinerilor în viaţă. Atunci vom putea spune dacă sunt sau nu oameni de caracter, 

dacă respectă sau nu respectă principiile democratice. 
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COMITETUL DE PǍRINŢI 

 

 În luna octombrie 2019 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii 

Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2019-2020 şi elaborării unui 

regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci 

când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes 

general. Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin 

intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului                         

instructiv – educativ. 

 

BIBLIOTECA 

 

Biblioteca oferă un fond de carte de peste 15.000 de volume.  

Activitatea bibliotecii este coordonată de doamna bibliotecar Jinga Florina. 

În cadrul activității desfășurate în biblioteca școlară, am urmărit formarea culturii 

generale la elevi, prin stimularea interesului pentru lectură. 

Ca la fiecare început de an școlar, au fost distribuite manualele școlare, a fost 

completat numărul manualelor existente, astfel încât toți elevii au beneficiat de manuale la 

disciplinele studiate. 

Un alt obiectiv pe care îl avem în vedere este conștientizarea rolului și a importanței 

informației, în special cea culeasă din cărți. Activitățile desfășurate pe parcursul anului au 

determinat o creștere semnificativă a numărului de cititori înscriși la biblioteca școlii. Elevii 

au participat la diferite activități literar-artistice, lansări de carte, expoziții, etc. 

În organizarea bibliotecii și gestionarea fondului de carte (12068 de volume) am urmat 

normele în vigoare, achizițiile de carte au fost realizate prin respectarea Curriculum-ului 

național, activitatea de promovare a bibliotecii s-a realizat la orele de lectură, dirigenție, prin 

evenimente culturale, ateliere specifice și pe pagina de facebook a bibliotecii 

(https://www.facebook.com/biblioscoala19/?modal=admin_todo_tour ) 

 

 

CONCLUZII 

 

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele: 

Puncte tari 

- Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la 

formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene; 

- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativ-

financiare; 

- Au fost realizate lucrări de reabilitare a clădirilor, a spațiilor comune, a grupurilor sanitare; 

- Au fost dotate cabinete şi laboratoare, biblioteca. 

 

 

 

https://www.facebook.com/biblioscoala19/?modal=admin_todo_tour
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Puncte slabe 

- Pregătirea unor elevi evidenţiaţă prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţă nu este la nivelul 

standardelor de calitate; 

- Insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev. 

 

ACTIVITĂŢI METODICO - ŞTIINŢIFICE 

 

• Activităţi  comune desfăşurate în comisiile metodice limba şi literatura română,  

matematică, chimie, fizică, biologie în scopul îmbunătăţirii activităţii:  

- conceperea subiectelor și aplicarea lor pentru testarea iniţială, olimpiadă - etapa pe şcoală 

şi a simulărilor E.N. la clasele aVIII-a, a tezelor, corectarea lucrărilor, alcătuirea rapoartelor, a 

statisticilor şi a planurilor remediale  

- pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanţă pentru olimpiade şi concursuri 

 

 

COMISIA METODICĂ CLASA PREGĂTITOARE 
 

 Componența comisiei: 

Clasa pregătitoare A – prof. înv. primar Mătu Adrian 

Clasa pregătitoare B – prof. înv. primar Bărbos Andreea 

Clasa pregătitoare C – prof. înv. primar Buda Corina 

Clasa pregătitoare D – prof. înv. primar Cazanciuc Daniela 

Clasa pregătitoare E – prof. înv. primar Popescu Mariana 

Clasa pregătitoare F – prof. înv. primar Stăiculescu Aura 

 

I. Activități de perfecţionare şi formare continuă 

CP B-  Curs clasa pregătitoare ISJ 

 Master: Management educațional si dezvoltare curriculară 

 Dppd Nivel II 

 

CP C-  Curs Educația nonformală 

 

II. Activitate educativă 

CP B-  Lecții deschise- definitivat 

 

III. Activităţi  extracurriculare : 

CP A- Serbare școlară semestrială 

 

CP B- Târgul de toamnă 

 Colinde, colinde- serbare 

 

CP C- Sărbătoarea dovlecilor- expoziție 

 La mulți ani, România!- confecționare stegulețe 

 Serbarea Pomului de Crăciun 
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 Primiți cu colindul?- program de colinde la Primăria Timișoara 

 Pădurea urbană- confecționare  brazi din materiale reciclabile 

 

CP D- Târgul de toamnă  

 Fantezie în lumea dovlecilor 

 Atelierul lui Moș Crăciun- confecționare ornamente 

 Serbarea Pomului de iarnă 

 Colindăm, colindăm iarna– Biserica Adormirea Maicii Domnului 

 

CP E- Plimbare în Parcul Botanic 

 Confecționare ornamente Crăciun 

 ”ECO-NAURA”- confecționare obiecte din materiale reciclabile 

 Program de colinde 

 

CP F- Serbare de Crăciun 

 Activităţi tematice:  „În ţara lui  Moş Crăciun” 

                                            1 Decembrie – zi de importanţă naţională 

                                            Piramida alimentelor                               

 

IV. Parteneriate 

CP E- Proiect educațional ”Prietenii de suflet” (proiect județean) 

 Proiect educațional ”Domnul Iisus Hristos- bucuria tuturor creștinilor” 

 Activitatea ”Micii voluntari” (în cadrul proiectului ”Prietenii de suflet”) 

 

CP F- Parteneriat cu Palatul Copiilor Timişoara prin Cercul de Ornitologie/Etologie 

 Proiect cu Organizația Salvați copiii- Alegeri sănaătoase 

 Activitate la Biblioteca Școlii -  O carte citită-o lume descoperită 

 

 Pateneriat cu Editura EDU (toate clasele) 

 

V. Voluntariat 

Asociația Învățătorilor Banățeni 

 

VI. Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

 Ziua Porților Deschise (toate clasele) 

VII. Alte activități  
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COMISIA METODICĂ CLASA A IIA 

 

• II A - CIUCUR  RALUCA 

• II B - NETOTEA  ADRIANA 

• II C – VASILIU ANDRADA 

• II D - CONEAC  ANCA 

• II E - POPESCUL   RENATTE 

• II F - ȘTEFĂNESCU  IOANA 

 

 

II A 

• LuminaMath, PREMIUL II, 2 ELEVI 

                              PREMIUL III, 2 ELEVI 

• Activități de perfecţionare şi formare continuă 

• Educația nonformală – CCD Timiș 

Activitate instructiv-educativă 

• Proiectarea activităţii la nivelul clasei s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin 

însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a 

conţinuturilor programelor şcolare.  

• Desfășurarea activităților instructiv-educative în format online, sincron și asincron, cu 

ajutorul aplicațiilor Classroom și Zoom. 

Activităţi  extracurriculare 

• Festivalul Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” (spectacolele Apolodor, 

Crăiasa Zăpezii și Lebedele) 

• Cerc de lectură în cadrul Bibliotecii Școlii Gimnaziale Nr. 19 „Avram Iancu”: Cartea 

cu Apolodor, de Gellu Naum, Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi, de 

Nikolai Nosov, Erus și Valea Răbdării, de Alec Blanche 

• Târg de Toamnă 

• Atelier de Crăciun – părinți și copii 

• „O călătorie cu 10 escale prin istoria muzicii” – activitate în parteneriat cu Filarmonica 

Banatul. 

Parteneriate 

• Salvați Copiii – Programul Alegeri Sănătoase 

• Educație financiară 

Publicații 

• Culegere de teste pentru pregătirea olimpiadelor și concursurilor în învățământul 

primar 

Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității 

școlare 

• Participare la Ziua Porților Deschise  
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II B 

Activități de perfecţionare şi formare continuă 

• Managementul Programelor educaționale 2019 

Activitate instructiv-educativă 

• Am coordonat activitatea istructiv-educativă la clasa aII-a B, elaborând planificari 

calendaristice și pe unități, la toate disciplinele de invățământ prevăzute în Planul 

cadru. și am lucrat diferențiat la clasă, atât cu elevii de performanță, cât și cu elevii 

care au necesitat remediere. 

• Desfășurarea activităților instructiv-educative în format online, sincron și asincron, cu 

ajutorul aplicațiilor Classroom și Zoom. 

• Am organizat ședințe cu părinții  și am ținut în permanență legătura cu aceștia pe 

grupul clasei. 

Activitate educativă 

• Proiectul „ Alegeri sănătoase” 

• Târgul de toamnă 

Activităţi  extracurriculare 

• Activitate la biblioteca școlii – „Drumul unei cărți”  

• Implicare și participare în proiectul „Să îmbrăcăm un copil” 

Parteneriate 

• parteneriat cu biblioteca școlii  

          Participare la simpozioane 

• Management politic si strategii educationale europene- internațional 

Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității 

școlare 

• Participare la Ziua Porților deschise a școlii – noiembrie 2019 

• Promovarea imaginii școlii prin proiectul „Îmbracă un copil” 

 

II C 

Activități de perfecţionare şi formare continuă 
• Workshop: „Controlul emoţiilor şi nevoile copilului” – organizat la DDPD, 

coordonator lector dr. Maria Lungu  

• Înscriere la cursul CRED 

• Participare la activităţile cercului pedagogic 

Activitate instructiv-educativă 

• Realizarea planificarii calendaristice – anuale şi semestriale - în conformitate cu 

programa scolară  precum şi a Curricumului Naţional ; 

• Proiectatea şi realizarea unor materiale specifice temei  zilnice (  sarcini de lucru 

diferenţiate, fise de lucru ), anumite articole ce au fost permanent actualizate  

• ( Legile clasei, , Studiu tematic, Povestire dupa imagini, panourile de afişare a 

lucrărilor elevilor, calendarul), altele fiind reinnoite ( Creaţiile noastre,  În atentia 

părintilor, Responsabilităţile elevilor),  

• Organizarea unei minibiblioteci; 

• Organizarea spaţiului în clasa  cu delimitatea acestora şi dotarea lor cu materiale 

didactice specifice; 
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• Activităţi  extracurriculare 

• Activităţi la biblioteca şcolii: “MAREA CARTE A COPILĂRIEI” 

• Serbare de Crăciun : “CRĂCIUNUL COPIILOR” 

• Participarea la activităţile susţinute de “SALVAŢI COPIII” 

• “COLINDĂM IARNA” – Primăria Timişoara 

• Târgul de toamnă 

• Parteneriate 

• Activităţi specifice sărbătorilor de iarnă – parteneriat cu prof. Dr. Ing Ghiocel Claudiu 

– Dan 

• Parteneriat EDU SOFT MARKETING, ASOCIAŢIA EDUCRATES 

• Parteneriat EDITURA KREATIV 

• Parteneriat – „LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” – Grădiniţa PP 25 

• Centru de excelenţă „EUROTRADING” 

• Publicații 

• Revista INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE 

• Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

•  Campania “ÎMBRACĂ UN COPIL” 

• Proiect “PĂDUREA URBANĂ” 

• ZIUA PORŢILOR DESCHISE 

 

II D 

LUMINA MATH, PREMIUL I-5 ELEVI 

Activități de perfecţionare şi formare continuă 

EDUCATIA NONFORMALA 

 Desfășurarea activităților instructiv-educative în format online, sincron și asincron, cu 

ajutorul aplicațiilor Classroom și Zoom. 

Activităţi  extracurriculare 

 SAPTAMANA INTERNATIONALA DE TEATRU 

ACTIVITATI IN CADRUL BIBLIOTECII  

TARGUL DE TOAMNA 

ATELIER DE CRACIUN 

Culegere de teste pentru pregatirea olimpiadelor si concursurilor in invatamantul 

primar 

  

II F 

Activități de perfecţionare şi formare continuă 

Managementul Programelor educaționale 2019 

 Activitate instructiv-educativă 

Am coordonat activitatea istructiv-educativă la clasa aII-a F, elaborând planificari 

calendaristice și pe unități, la toate disciplinele de invățământ prevăzute în Planul cadru. și am 

lucrat diferențiat la clasă, atât cu elevii de performanță, cât și cu elevii care au necesitat 

remediere. 

Desfășurarea activităților instructiv-educative în format online, sincron și asincron, cu 

ajutorul aplicațiilor Classroom și Zoom. 
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Am organizat ședințe cu părinții  și am ținut în permanență legătura cu aceștia pe grupul 

clasei. 

Activitate educativă 

Proiectul „ Alegeri sănătoase” 

Activitate de Educație financiară 

Târgul de toamnă 

 Activităţi  extracurriculare 

Marte Kids – activitate în Mall-11.octombrie 2019 

Activitate la biblioteca școlii – „Drumul unei cărți”  

Implicare și participare în proiectul „Să îmbrăcăm un copil” 

Parteneriate 

parteneriat cu biblioteca școlii  

parteneriat cu editura EDU 

parteneriat cu Școala Gimnazială Teslui, jud. Dolj  

Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare internațională 

Parteneriat Școala Gimnazială Teslui, jud. Dolj, în cadrul proiectului Erasmus 

Participare la simpozioane 

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice - Școală și societate în Banat- ediția a 

XVII-a  

Publicații 

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice - Școală și societate în Banat- ediția a 

XVII-a –– „Comunicarea educațională” 

Culegere de teste, pentru pregătirea olimpiadelor si concursurilor din învățământul primar, 

editura Waldpress- publicație ISBN 

 Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

Participare la Ziua Porților deschise a școlii – noiembrie 2019 

Promovarea imaginii școlii prin proiectul „Îmbracă un copil” 

 Alte activități: 

Șef comisie metodica a claselor a II-a pe școală 

Sef cerc pedagogic pe oras, clasele a IV-a 
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CLASA a IIIa 

 

Componența comisiei: 

 Sîrghiac Maria III A 

 Capotescu Elena III B  

Vărșăndan Maria III C 

Simionescu Alina III D 

Dima Dorina III E 

Șerban Angela III F 

      

CLASA a III-a A  Sîrghiac Maria 

 

 Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

 

Nr 

crt 

Concursul Etapa Premiul Numărul de elevi 

1. 

 

 

2. 

Concurs regional “Cântec, joc și grai 

străbun” 

 

Tradiții timișene “ TIMISENSIS” 

  

Premiul  l  

 

Premiul  I 

 

Formație dansuri 

 

Formație dansuri 

 

 

VIII. Activități de perfecţionare şi formare continuă 

 

IX. Activitate instructiv-educativă 

 

- Participare la Cercurile pedagogice cu referate si modele de materiale  

instructiv- educative 

 

X. Activitate educativă 

- Activitate la Muzeul National al Banatului - „Aripile Noptii” – atelier 

- Prezentarea de dansuri populare pentru elevi și profesori de la Collège „Jean 

Mermoz” din Belleu (Franța) – Proiectul Erasmus 

XI.  

XII. Activităţi  extracurriculare 

- Vizita la Fabrica de Globuri Sustra  

- La colindat – Activitate la Primaria Municipiului Timisoara 

- Traditii si obiceiuri –activitate cu parintii 

             

XIII. Parteneriate  

Parteneriat cu Palatul Copiilor Timisoara,  Cercul de Ornitologie 

Parteneriat cu Editura Paralela 45  
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XIV. Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare internațională 

 

XV. Participare la simpozioane 

 

XVI. Publicații 

               

Propunere de subiecte  în „Culegere de texte” (auxiliar pentru pregatirea olimpiadelor 

și concursurilor școlare) 

 

XVII. Voluntariat 

 

Activitate de voluntariat “Imbracă un copil” 

 

XVIII. Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

 

XIX. Alte activități – online aprilie, mai, iunie 2020 

 

 

III B 

  

XX. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

 

pentru clasele primare: 

Nr crt Concursul Etapa Premiul Numărul de elevi 

1. Lumina Math 

 

 

Etapa 

Națională 

(proba 

scrisă) 

II 

III 

Mențiune 

2 elevi 

5 elevi 

4 elevi 

4.  Gazeta Matematică 

Junior 

Etapa I rezultate în curs  

 

XXI. Activități de perfecţionare şi formare continuă 

Curs acreditat - Educația Non-formală în școala contemporană, 80 ore – 25 credite 

 

XXII. Activitate instructiv-educativă 

 

XXIII. Activitate educativă: 

 

- Activitate educativă formală și non-formală: Campania „Îmbracă un copil”, dec 2019 

 

XXIV. Activităţi  extracurriculare: 
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- Aventuri în Țara Cuvintelor Anapoda – 25 oct 2019 

- În așteptarea Crăciunului – șezătoare (educație non-formală), 17 dec 2019 

 

XXV. Parteneriate 

 

– cu Palatul Copiilor (matematică aplicată) 

- cu Asociația „Copilul din mine” 

 

XXVI. Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare internațională 

- 

XXVII. Participare la simpozioane 

 

- Info-Tic, ediția a III-a cu lucrarea „Copiii și tehnologia” 

 

XXVIII. Publicații 

- Culegere de teste pentru învățământul primar (auxiliar curricular) 

 

XXIX. Voluntariat 

 

XXX. Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

-amenajarea spațiului școlar, corp III, str. Aprodul Movilă, nr 10(sală de clasă și hol)  

 

XXXI. Alte activități – online aprilie, mai, iunie 2020 

 

 

III C 

 

 

I. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

 

pentru clasele primare: 

Nr crt Concursul Etapa Premiul Numărul de elevi 

1 Bucuria Nașterii 

Domnului în ochi de 

copil 

Județeană III 24 – premiu pe 

clasă 

 

II. Activități de perfecţionare şi formare continuă: referat ,,Temele pentru acasă,, - 

Cerc pedagogic, clasele a III-a 

 

III. Activitate instructiv-educativă: consiliere săptămânală cu părinții (joi) 

 

IV. Activitate educativă: pregătire pentru competițiile școlare, activitate la Stațiunea 

micilor naturaliști, Pădurea urbană,  
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V. Activităţi  extracurriculară: ,,Clasa noastră ca o floare,, ; ,,Ziua pompierilor,, ; 

,,Coboară toamna,, ; ,,Halloween la noi în clasă,, ; ,,1 Decembrie – zi de importanță 

națională,, ; ,,Vin sărbătorile de iarnă,, ; ,,Fabrica de globuri Șuștra,, ; 

 

VI. Parteneriate: Sinapsis Project, Educrates; 

 

VII. Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare 

internatională: în cadrul Erasmus+ îndrumarea familiei Vulliet și a elevului Simon 

Vulliet in realizarea unui moment la programul școlii; 

 

VIII. Participare la simpozioane – online ,,Constantin Guțu,,( ed.II) 

 

IX. Publicații 

 

X. Voluntariat: Copilul din mine 

 

XI. Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

 

XII. Alte activități  

– coordonator CEAC; perfecționare înv. primar; responsabil de comisie metodică; 

           – online aprilie, mai, iunie 2020 

 

III D 

 

I. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

 

pentru clasele primare: 

Nr crt Concursul Etapa Premiul Numărul de elevi 

 E vremea colindelor Interjudețeană I 24 

 

II. Activități de perfecţionare şi formare continuă 

 

III. Activitate instructiv-educativă: consiliere părinți-săptămânal 

 

IV. Activitate educativă: Târgul de toamnă 04.10.2019 

                                                  Activitate la biblioteca școlii”Vivaldi și cele patru anotimpuri” 

V. Activităţi  extracurriculare: ”Micul fermier”-vizită la Stațiunea Tinerilor Naturaliști 

                                                               Vizită la fabrica de globuri-ȘUȘTRA 

VI. Parteneriate: EDU.ro, Șc.”SorinTitel”Margina, Of.InfoTurism-Margina, Societatea         

   Română SPERANȚA, Șc.CSE Recaș 

 

VII. Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare 

internațională 
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VIII. Participare la simpozioane: Simpozion Internațional”COLUMNA 2000”Lic.”Vlad 

Țepeș” 29.11.2019 

 

IX. Publicații: Culegere de teste pentru pregătirea olimpiadelor și concursurilor în 

învățământul primar 

 

X. Voluntariat: Societatea Română SPERANȚA 17.12.2019 

 

XI. Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității 

școlare: 

Apariția pe postul TV EUROPA NOVA cu corul clasei-colinde 

Articol+poză în ziarul RENAȘTEREA BĂNĂȚEANĂ cu clasa la colindat 

XII. Alte activități – online aprilie, mai, iunie 2020 

 

 

III E 

 

XXXII. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

 

pentru clasele primare: 

Nr crt Concursul Etapa Premiul Numărul de elevi 

1.  Concursul „ Feerie de 

iarnă”- ediția a XIII-a 

Județean I Ansamblu vocal 

 

XXXIII. Activități de perfecţionare şi formare continuă 

- Managementul Programelor educaționale 2019 

 

XXXIV. Activitate instructiv-educativă 

- Am coordonat activitatea istructiv-educativă la clasa aIII-a E, elaborând planificari 

calendaristice și pe unități, la toate disciplinele de invățământ prevăzute în Planul 

cadru. Am elaborate curriculum adaptat pentru eleva cu CES, S.N. și am lucrat 

diferențiat la clasă, atât cu elevii de performanță, cât și cu eleva S.N. 

- Am organizat ședințe cu părinții  și am ținut în permanență legătura cu aceștia pe 

grupul clasei. 

 

XXXV. Activitate educativă 

- Proiectul „ Alegeri sănătoase” 

- Activitate de Educație financiară 

- Târgul de toamnă 

 

XXXVI. Activităţi  extracurriculare 

- Marte Kids – activitate în Mall-11.octombrie 2019 

- Activitate la biblioteca școlii – „Drumul unei cărți”  
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- Excursie Timisoara –Arad - 6 decembrie 2019 

- Implicare și participare în proiectul „Pădurea urbană” 

 

XXXVII. Parteneriate 

- parteneriat cu biblioteca școlii  

- parteneriat cu Alo!copii! 

- parteneriat cu editura EDU 

- parteneriat cu Fundația pentru Științe și arte Paralela 45 

 

XXXVIII. Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare internațională 

- Parteneriat si membru în Asociația Internațională a Școlilor Creștine 

 

XXXIX. Participare la simpozioane 

- Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice - Școală și societate în Banat- 

ediția a XVII-a  

 

XL. Publicații 

- Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice - Școală și societate în Banat- 

ediția a XVII-a –– „Comunicarea educațională” 

- Culegere de teste, pentru pregătirea olimpiadelor si concursurilor din învățământul 

primar, editura Waldpress- publicație ISBN 

 

XLI. Voluntariat 

- Voluntariat alături de asociația Alo!Tata! – maternitatea Odobescu 

 

XLII. Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

- Participare la Ziua Porților deschise a școlii – noiembrie 2019 

- Promovarea imaginii școlii prin proiectul „Pădurea urbană” 

- Proiectul „Imbracă un copil” 

 

XLIII. Alte activități: 

- Membru in Comisia de burse pe școală 

- Online aprilie, mai, iunie 2020 

 

III F 

 

 

XLIV. Activități de perfecţionare şi formare continuă 

 Curs „Educatia nonformala in scoala contemporana” 
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Premii obtinute la activitati cultural-artistice: 

 

 Diploma „In Honoris” la Targul Activitatilor Educative Formale si Nonformale – 

moment artistic cu formatia de dansuri populare 

 Premiul I la Festivalul Concurs Regional „Cantec, joc si grai strabun”-moment artistic 

cu formatia de dansuri populare 

 Premiul I -concurs in cadrul proiectului judetean de promovare a culturii si a traditiilor 

timisene  „TIMISIENSIS”- moment artistic cu formatia de dansuri populare 

 

XLV. Activităţi  extracurriculare 

 

 Activitate practica  la Muzeul Satului Banatean –„ Colacii bunicii” cu prof. Ariana 

Tuturas- Liceul de arte Timisoara 

 Vizita la fabrica de globuri – Sustra, jud. Timis 

 Implicare in proiectul „Imbraca un copil” al asociatiei „Copilul din mine” 

 Vizita la Muzeul National al Banatului- expozitia interactiva „Bufnite si fluturi de 

noapte”, in cadrul cercului de ornitologie derulat in parteneriat cu Palatul Copiilor 

Timisoara, prof.dr. Liliana Baba 

 Vizita la Primaria Municipiului Timisoara – „Vremea colindelor” 

 Actvitate „Secret Santa”- in parteneriat cu Clubul „Tom si Jerry” Timisoara 

 

 Parteneriate 

Parteneriat cu Palatul Copiilor Timisoara – cerc de ornitologie, condus de prof.dr. Liliana 

Baba 

 

XLVI. Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare internațională 

 

XLVII. Participare la simpozioane 

 

XLVIII. Publicații 

 

 CULEGERE DE TESTE  pentru pregatirea olimpiadelor si concursurilor in invatamantul 

primar- auxiliar curricular, Ed. Waldpress, 2019 

 

XLIX. Voluntariat 

 

L. Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

 

 Implicare in cadrul programului ERASMUS desfasurat in scoala: program artistic, suita 

de dansuri populare banatene, formatia de dansuri populare condusa de coregraf prof. 

Maria Topciov Dudau 

 Participare la Ziua Portilor Deschise 

 

Alte activități – online aprilie, mai, iunie 2020 
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CLASA a IV a 

 

Componența comisiei: 

clasa a IV-a A  prof. pt. înv. primar Albu Lucia 

clasa a IV-a B  prof. pt. înv. primar Radu Emilia 

clasa a IV-a C  prof. pt. înv. primar Pop Delia 

clasa a IV-a D  prof. pt. înv. primar Bischoff Marcela 

clasa a IV-a E step by step  prof. pt. înv. primar Boar Lavinia/Opriș Sîrca Ligia 

clasa a IV-a F  step by step prof. pt. înv. primar Muntean Simona/înv.Luca Zena 

 

 

LI. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

 

Nr 

crt 

Concursul Etapa Premiul Numărul 

de elevi 

Clasa/ 

profesor 

1. Festivalul-concurs 

„Sentimente muzicale:  

E vremea colindelor”, ediția 

a VI-a , XII 2019 

Interjudețeană I 2 a IV-a D 

Bischoff 

Marcela 

2.  Comper Limba română 

 

 

Comper Matematică 

Județeană I 

II 

III 

I 

II 

III 

mențiune 

6 

12 

3 

10 

6 

4 

1 

a IV-a A 

Albu 

Lucia 

  Comper Limba română 

 

 

Comper Matematică 

Județeană I 

II 

III 

mențiune 

I 

II 

III 

mențiune 

1 

3 

3 

4 

1 

3 

4 

1 

a IV-a B 

Radu 

Emilia 

  Comper Limba română 

 

 

Comper Matematică 

Județeană I 

II 

III 

I 

II 

III 

mențiune 

12 

7 

3 

10 

4 

5 

1 

 

a IV-a C 

Pop Delia 
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  Comper Limba română 

 

 

 

Comper Matematică 

Județeană  

II 

III 

mențiune 

I 

II 

III 

mențiune 

 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

a IV-a D 

Bischoff 

Marcela 

  Comper Limba română 

 

 

 

Comper Matematică 

Județeană I 

II 

III 

mențiune 

I 

II 

III 

mențiune 

10 

6 

3 

2 

9 

7 

3 

2 

a IV-a E 

Boar 

Lavinia/ 

Opriș 

Ligia 

3. Olimpiada pentru 

învățământul primar „Ai 

carte, ai parte” 

Matematică 

Județeană III 

 

Ilinca 

Florin 

a IV-a B 

Radu 

Emilia 

 Matematică  III Avram 

Ana 

a IV-a C 

Pop Delia 

 Limba română       I 

 

mențiune 

Ioan 

Miruna  

    2 

a IV-a D 

Bischoff 

Marcela 

 

LII. Activități de perfecţionare şi formare continuă:  

Albu Lucia 

Cursul de formare continuă „Educație nonformală” – organizat de CCD Timișoara 

„Metode eficiente de învățare”- material prezentat în cadrul comisiei metodice 

Radu Emilia 

Cursul „ Inovații curriculare în învățământul primar” 

„Integrarea copiilor cu CES” - referat prezentat la comisia metodică  

Pop Delia 

Cursul de formare continuă „Educație nonformală” – organizat de CCD Timișoara 

Curs de tutorat prin UVT, pentru „Abilitarea utilizării platformei Zoom”Bischoff Marcela 

„Îmbunătățirea competențelor de lectură”- material prezentat la comisia metodică 

Bischoff Marcela 

„Învățarea prin cooperare” -metode prezentate în cadrul comisiei metodice; 

Boar Lavinia 

Cursul de formare continuă „Educație nonformală” – organizat de CCD Timișoara 

„Metode de evaluare eficientă”- material prezentat în cadrul comisiei metodice 

Opriș-Sîrca Ligia 
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Atelierul „Metode moderne în pedagogia muzicală” – Programul Național  Cantus Mundi 

(formator Daniel-Alex Milencovici) 

„Metode în predarea geografiei” - proiect de lecție prezentat la comisia metodică  

Muntean Simona 

„Minunata lume a copilăriei”-  prezentare de broșuri cu creații literare ale elevilor 

Luca Zena 

„Podoabe de iarnă” - prezentare de materiale realizate la clasă 

 

LIII. Activitate instructiv-educativă 

Toate cadrele didactice au realizat: 

- aplicarea de evaluari initiale și la final de semestru potrivit standardelor curriculare de 

performanță; 

- parcurgerea programei conform planificării, la toate disciplinele; 

- integrarea metodelor activ- participative în activitățile de învățare;  

 - activități de învățare care să îmbine aspectele teoretice cu cele practice, promovând 

interdisciplinaritatea;  

-  reglarea  progresului prin măsuri ameliorative;  

 - materiale didactice, fișe de lucru corelate metodelor activ- participative selectate;   

 - diversificarea modului de transmitere a informațiilor către elevi;  

-  parcurgerea unor activități remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare;  

 - pregătirea suplimentară cu elevii conform graficului aprobat la nivelul unității școlare;  

 - utilizarea în procesul de predare- învățare a bazei logistice existentă în școală ( materiale 

didactice, mijloace audio- video); 

-  consilierea părinților prin diferite activități. 

 

LIV. Activitate educativă 

 

Bischoff Marcela 

Activitate în colaborare cu Biblioteca unității – Lectură explicativă „Aventuri în Țara 

Cuvintelor Anapoda, X 2019 

Activitate în cadrul proiectului educativ „Școala și biserica”,  XI – XII 2019 

Proiect educațional „Prietenii de suflet”: „Micii voluntari”-   X 2019, „Colindăm de Sărbători” 

– XII 2019                                       

Proiect educațional  „Domnul Iisus Hristos – Bucuria tuturor creștinilor”- XII 2019 

                                   

LV. Activităţi  extracurriculare 

Albu Lucia 

„Pădurea urbană” – împodobire brazi din materiale reciclabile 

Centrul de copii abandonați Variaș-  Cadouri de Crăciun și Concert de colinde 

Feerie de iarnă - Concurs județean de colinde la Liceul Ion Vidu 

Teatru – Sarea în bucate 

Radu Emilia 

Culorile toamnei- Concurs de desene 

Ziua Mondială a Educației 
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Sărbătoarea Unirii 

„Pădurea urbană” – împodobire brazi din materiale reciclabile 

Pop Delia 

Ziua Mondială a Educației 

Ziua Națională a României 

Atelier de olărit, atelier de creație literară și atelier de teatru în cadrul excursiei la Gladna 

Română 

„Pădurea urbană” – împodobire brazi din materiale reciclabile 

Boar Lavinia/Opriș Sîrca Ligia 

Atelier de jocuri - Mind Lab  

Activitate de Crăciun – „Rețeta Crăciunului perfect” – Programul National Alo! Copii 

Romania 

Vizita la fabrica de globuri - Șuștra (jud.Timiș) 

Recital coral pentru copii – „Colinde și cântece de Crăciun din lumea întreagă” – Filarmonica 

Banatul Timișoara 

Altelier de creație – în colaborare cu artist plastic Padina Camelia 

„Pădurea urbană” – împodobire brazi din materiale reciclabile 

Muntean Simona/înv.Luca Zena 
Ziua Mondială a Educației - expoziție cu vânzare; 

Ziua Națională a României - expoziție tematică a desenelor reprezentând costumul național; 

„Vine Moș Crăciun”- expoziție tematică; 

„Minunata lume a copilăriei” - crearea unei broșuri cu creațiile elevilor 

 

LVI. Parteneriate 

Albu Lucia 

Parteneriat cu BCR – Timișoara , activitate „Călătorie în lumea banilor”, XI 2019 

Parteneriat cu CJTimiș „Pădurea urbană” – împodobire brazi din materiale reciclabile 

 

Radu Emilia 

Parteneriat cu BCR – Timișoara , activitate „Călătorie în lumea banilor”, XI 2019 

Parteneriat cu Asociația „Copilul din mine” – acțiunea „Îmbracă un copil”, XII 2019 

Parteneriat cu CJTimiș „Pădurea urbană” – împodobire brazi din materiale reciclabile 

 

Pop Delia 

Parteneriat cu BCR – Timișoara , activitate „Călătorie în lumea banilor”, XI 2019 

Parteneriat cu Asociația „Copilul din mine” – acțiunea „Îmbracă un copil”, XII 2019 

Parteneriat cu Asociația culturală Kratima - ateliere de teatru și creație literară, XII 2019 

Parteneriat cu CJTimiș „Pădurea urbană” – împodobire brazi din materiale reciclabile 

 

Bischoff Marcela 

Parteneriat cu Asociația „Copilul din mine” – acțiunea „Îmbracă un copil”, XII 2019 

Parteneriat în cadrul Expoziției – concurs interjudețean de felicitări „Magia Crăciunului”, XI 

2019 

Parteneriat cu BCR – Timișoara , activitate „Călătorie în lumea banilor”, XI 2019 
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Boar Lavinia/Opriș Sîrca Ligia 
Editura Sinapsis – proiecte care privesc dezvoltarea și îmbunătățirea predării in Romania – an 

școlar 2019 -2020 

Parteneriat cu BCR – Timișoara , activitate „Călătorie în lumea banilor”, XI 2019 

Parteneriat cu Asociația „Copilul din mine” – acțiunea „Îmbracă un copil”, XII 2019 

Parteneriat cu CJTimiș „Pădurea urbană” – împodobire brazi din materiale reciclabile 

 

 

LVII. Participare la simpozionul   

„Inițiative didactice” cu lucrarea Integrarea socială a elevilor cu CES- Radu Emilia 

 

LVIII. Publicații 

Contribuție  la realizarea publicației „Culegere de teste pentru pregătirea olimpiadelor 

și concursurilor în învățământul primar”  

 

LIX. Voluntariat :  

Parteneriat cu Asociația „Copilul din mine” – acțiunea „Îmbracă un copil”, XII 2019  

Radu Emilia, Pop Delia, Bischoff Marcela, Boar Lavinia, Opriș Sîrca Ligia, Luca Zena 

Cadouri de Crăciun și Concert de colinde - Centrul de copii abandonați Variaș Albu Lucia 

Cerc de limba franceză, săptămânal  Bischoff Marcela                

LX. Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității 

școlare: 

Participarea tuturor cadrelor didactice din comisia metodică la buna desfășurare a 

activității: „Ziua Portilor deschise” 

 

LXI. Alte activități  

1. Pregătire  pentru Evaluarea Națională cls. a IV-a 

2. Pregătire săptămânală pentru performanță (concursul Comper și Olimpiada „Ai carte,   ai  

parte” )   

3. Prof. Asistent la examenele: Evaluarea națională, Bacalaureat, Definitivat, Titularizare, 

toate cadrele didactice. 

 

 

CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 
Componența comisiei: 

 prof. Schinteie Valerica 

 prof. Simianschi Florina 

 prof. dr. Ureche Diana 

 prof. Ocsko Mariana 

 prof. Grigore Giuroniu Nicoleta Ungra 

 prof. Rusu Dana 
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XIII. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

 

Nr.  

crt. 

Concursul/olimpiada Etapa Premiul Numele 

elevilor 

Clasa Profesorul 

1 Concursul Național 

de Protecția 

Mediului „Memorial 

Raul Surdoiu”, ediția 

XX, Târgu Jiu, 

secțiunea Mesaj ECO 

națională I Buza David 

Sebastian 

a VIII-a 

E 

Ocsko 

Mariana 

2 Concursul Național 

de Educație ecologică 

și Protecția Mediului 

„IA și Green Bang, 

creează și 

responsabilizează 

pentru eco-ul 

naturii”, ediția a X-a, 

Iași, secțiunea 

Proiecte de mediu 

națională I Suciu Maria a VIII-a 

E 

Ocsko 

Mariana 

3 Concursul Național 

de Educație ecologică 

și Protecția Mediului 

„IA și Green Bang, 

creează și 

responsabilizează 

pentru eco-ul 

naturii”, ediția a X-a, 

Iași, secțiunea 

Proiecte de mediu 

națională I Buza David 

Sebastian 

 

 

 

 

 

 

 

a VIII-a 

E 

Ocsko 

Mariana 

4 Olimpiada de 

Lingvistică „Solomon 

Marcus” 

județeană I Buza David 

Sebastian 

a VIII-a 

E 

Ocsko 

Mariana 

5 Concursul Județean 

de recitare în grai 

Mândru mi-s că-s 

bănățan 

județeană Mențiune Frenț Ilie 

Lucian 

a VI-a E Ocsko 

Mariana 

6 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală I Orosz 

Francesca 

a V-a A Ureche 

Diana 

7 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală Mențiune Nagy 

Henrietta 

a V-a D Ocsko 

Mariana 

8 Olimpiada de Limba locală Mențiune Orosz a V-a A Ureche 



                                 MINISTERUL   EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

                                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.  19 „AVRAM  IANCU” 

                                 BD. CETĂŢII NR. 24 

               TIMIŞOARA  300397 

               TEL :  0256 / 444733; FAX  0256 / 444178 

                www.scoala19avramiancu-tm.ro 

               E-MAIL   scoala19avramiancu@yahoo.com 

                                 R O M Â N I A 

 

 

 48 

și literatura română Federica Diana 

9 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală Mențiune Kerciov 

Anda 

a V-a A Ureche 

Diana 

10 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală Mențiune Felea 

Marina 

Stela 

a VI-a A Ocsko 

Mariana 

11 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală Mențiune Beleniș 

Andrei 

a VI-a B Ureche 

Diana 

12 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală Mențiune Horobăț 

Ruth Hanna 

a VI-a B Ureche 

Diana 

13 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală Mențiune Moț Daria 

Nicole 

a VII-a D Schinteie 

Valerica 

14 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală Mențiune Albu 

Sebastian 

Florin 

a VII-a E Ureche 

Diana 

15 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală Mențiune Szollo Sarah 

Nicole 

a VII-a E Ureche 

Diana 

16 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală Mențiune Cuvin Ioana a VII-a B Simianschi 

Florina 

17 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală Mențiune Steleac 

Maria 

a VII-a D Schinteie 

Valerica 

18 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală II Mingasson 

Anna 

Catherine 

a VIII-a 

C 
Simianschi 

Florina 

19 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală II Sasu Diana a VIII-a 

A 

Ureche 

Diana 

20 Olimpiada de Limba 

și literatura română 

locală Mențiune Cozac Ana 

Daria 

a VIII-a 

B 

Schinteie 

Valerica 

21 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Joița 

Cristina 

a VI-a C Simianschi 

Florina 

22 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Delecea 

Daiana 

a V-a C Ureche 

Diana 

23 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Jianu 

Jaqueline 

a V-a A Ureche 

Diana 

24 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Frânculescu 

Ciprian 

a VI-a C Simianschi 

Florina 

25 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Bodea 

Alexandra 

Ioana 

a VI-a A Ocsko 

Mariana 

26 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Franț Ariana a VI-a A Ocsko 

Mariana 

27 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Petriț David a VI-a C Simianschi 

Florina 
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28 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Caba Dean 

Luca 

a VI-a D Schinteie 

Valerica 

29 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Mihăiuc 

Vanessa 

a V-a A Ureche 

Diana 

30 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Niklasz 

Melissa 

a VI-a B Ureche 

Diana 

31 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Darie 

Ariana 

a VIII-a 

D 
Ocsko 

Mariana 

32 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Cora Mara a VII-a B Simianschi 

Florina 

33 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Bădescu 

Daria Ioana 

a VII-a D Schinteie 

Valerica 

34 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Deleanu-

Stămorean 

Sânziana 

a VIII-a 

C 
Simianschi 

Florina 

35 Olimpiada „Lectura 

ca abilitate de viață” 

locală Mențiune Rus 

Alexandra 

a VIII-a 

A 
Ureche 

Diana 

36 Concursul 

Interjudețean de 

Creație literară și 

plastică Despre 

localități din România 

prin forme și culori 

Secțiunea Poezie 

 I Moț Daria 

Nicole 

a VII-a D Schinteie 

Valerica 

37 Concursul 

Interjudețean de 

Creație literară și 

plastică Despre 

localități din România 

prin forme și culori 

Secțiunea Poezie 

 III Pantiș Deian a V-a A Ureche 

Diana 

38 Concursul 

Interjudețean de 

Creație literară și 

plastică Despre 

localități din România 

prin forme și culori 

Secțiunea Poezie 

 Mențiune Kerciov 

Anda 

a V-a A Ureche 

Diana 

39 Olimpiada de Limbi 

Clasice 

județeană I Cozac Ana 

Daria 

a VIII-a 

B 

Rusu  

Dana 

40 Olimpiada de Limbi 

Clasice 

județeană II Cojocariu 

Paula 

Patricia 

a VIII-a 

B 

Rusu 

Dana 
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41 Olimpiada de Limbi 

Clasice 

județeană Mențiune Tintoi 

Roxana 

Maria 

a VIII-a 

B 

Rusu 

 

XIV. Activități de perfecţionare şi formare continuă 

 

      • prof. Schinteie Valerica 

- Programul online de pilotare a trainingului de dezvoltare a abilităților transversale, 

implementat în cadrul Proiectului SOSTRA – Soft Skills Training and Recruitment of 

Adult Educators, cofinanţat prin Programul Erasmus+, perioada februarie-martie 2020. 

-   

 prof. Simianschi Florina 

 Managementul programelor educaționale; 

 Managementul carierei și dezvoltării. 

 

    prof. dr. Ureche Diana 

 Cursul Educația nonformală în școala contemporană, acreditat MEN (20 credite) 

– perioada  noiembrie - decembrie 2019; 

 Cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, acreditat MEN 

(30 credite) – perioada februarie-mai 2020. 

 

 prof. Grigore Giuroniu Nicoleta Ungra 

 Studii universitare de Masterat, Facultatea de Litere, UVT. 

 

XV. Activitate instructiv-educativă 

 

 prof. Grigore Giuroniu, Nicoleta Ungra, prof. Ocsko Mariana, prof. Rusu Dana, 

prof. Schinteie Valerica, prof. Simianschi Florina, prof. dr. Ureche Diana   

 parcurgerea materiei conform programei; 

 testarea inițială a elevilor; 

 conceperea testelor de evaluare și corectarea acestora. 

 

 prof. Ocsko Mariana, prof. Schinteie Valerica, prof. Simianschi Florina, prof. dr. 

Ureche Diana 

 

 pregătirea elevilor capabili de performanță pentru etapa pe școală a Olimpiadei de 

Limba și literatura română (10 decembrie 2019); 

 întocmirea subiectelor pentru etapa pe școală a Olimpiadei de Limba și literatura 

română, organizarea etapei pe școală și corectarea lucrărilor elevilor; 

 selecția și pregătirea elevilor capabili de performanță pentru etapa județeană a 

Olimpiadei Naționale de Limbi clasice (din semestrul al II-lea, 2020); 
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 monitorizarea elevilor cu dificultăți de învățare; 

 pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a pentru Evaluarea Națională 

2020; 

 întocmirea subiectelor pentru Simularea Evaluării Naționale la nivel de școală și 

corectarea lucrărilor elevilor de clasa a VIII-a; 

 corectarea lucrărilor la Evaluarea Națională, iunie 2020. 

 

XVI. Activitate educativă 

 

 prof. Ocsko Mariana, prof. Schinteie Valerica, prof. Simianschi Florina, prof. dr. 

Ureche Diana 

 participarea împreună cu clasa de elevi la o activitate de Educație financiară; 

 organizarea unor activități dedicate zilei de 1 Decembrie. 

 

 prof. Schinteie Valerica 

 atelier de literatură în cadrul proiectului Erasmus +; 

 activitatea Pătura care citește organizată de Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” 

și Consiliul Județean Timiș, septembrie 2019. 

 

 prof. dr. Ureche Diana  

 activitate desfășurată în Biblioteca școlii cu ocazia Zilei Mondiale a Bibliei, noiembrie 

2019; 

 activitate specifică Acordării primului ajutor. 

 

 

 

XVII. Activităţi  extracurriculare 

 

 prof. Ocsko Mariana (diriginte clasa a VIII-a E) 

 excursie Târgu Jiu – Horezu; 

 Proiectul Îmbracă un copil. 

 

      • prof. Simianschi Florina (diriginte clasa a VIII-a C) 

- Proiectul Îmbracă un copil; 

- Proiectul Pădurea urbană. 

 

 prof. Schinteie Valerica (diriginte clasa a VII-a A) 

 vizită la Institutul Francez Timișoara; 

 vizită la Muzeul Satului Bănățean; 

 vizită la Muzeul Presei de la Jimbolia; 

 excursie la Tomnatic, pe urmele coloniștilor francezi; 

 excursie la Parc Aventura Nădrag; 

 seară festivă – reuniune cu profesorii francezi, români și părinții elevilor români. 
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 prof. dr. Ureche Diana (diriginte clasa a VIII-a A) 

 vizită la Radio Timișoara; 

 activitate de Crăciun Secret Santa; 

 Proiectul Îmbracă un copil, noiembrie-decembrie 2019; 

 Proiectul Pădurea urbană, decembrie 2019. 

 

XVIII. Parteneriate 

 

 prof. Schinteie Valerica 

 activități desfășurate în cadrul Parteneriatului cu College „Jean Mermoz” din Belleu 

(Franța) – perioada 11-18 octombrie 2019. 

 

 prof. dr. Ureche Diana (diriginte clasa a VIII-a A) 

 Parteneriat cu Cabinetul de Asistență Psihopedagogică din cadrul Școlii Gimnaziale 

nr. 19 „Avram Iancu”, Timișoara (în colaborare cu prof. consilier Cioabă Mirabela 

Adriana); 

 Parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română din cartierul Blașcovici, Timișoara în cadrul 

Proiectului educațional Prietenii de suflet. 

 

XIX. Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare 

internațională 

 

 prof. Schinteie Valerica 

 Proiectul Erasmus + Trois langues, deux pays, un media (vizita francezilor 11-18 

octombrie 2019). 

 

XX. Participare la simpozioane 

                  - 

 

XXI. Publicații 

 

 prof. Schinteie Valerica 

- articole, studii 

 Despre poezia lecturii, în „Învățătorul zilelor noastre”, Anuarul Asociației 

Învățătorilor Bănățeni, nr. 5 / 2019, Waldpress, Timișoara, 2019. 

 Scrisoare către elevii mei, în „O altfel de școală”, Waldpress, Timișoara, 2019. 

 

- carte publicată 

Breviar aplicat de Limba și literatura română pentru clasa a VIII-a și pentru 

Evaluarea Națională, Editura La Fontaine, Melinești, Dolj, 2020, ISBN 978-606-

059-181-8. 
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         • prof. dr. Ureche Diana 

- articole, studii 

Ion Luca Caragiale și marea trăncăneală, în „Reflex”, Reșița, iunie 2020. 

 

XXII. Voluntariat 

 

 prof. Ocsko Mariana, prof. Schinteie Valerica, prof. Simianschi Florina, prof. dr. 

Ureche Diana 

 Campania Îmbracă un copil, decembrie 2019. 

 

 prof. Ocsko Mariana, prof. dr. Ureche Diana 

 Campania Dopuri pentru o cauză, permanent. 

 

XXIII. Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

 

 prof. Schinteie Valerica 

 Proiectul Erasmus + Trois langues, deux pays, un media (vizita francezilor 11-18 

octombrie 2019). 

 

 prof. dr. Ureche Diana 

 Proiectul Pădurea urbană, decembrie 2019. 

 

 prof. Ocsko Mariana, prof. Schinteie Valerica, prof. Simianschi Florina, prof. dr. 

Ureche Diana 

 Campania Îmbracă un copil, decembrie 2019. 

 

XXIV. Alte activități  

 

 prof. Grigore Giuroniu Nicoleta Ungra 

 profesor asistent la testul de selecție susținut de elevii claselor a IV-a din județ 

pentru pregătire în cadrul Centrului de Excelență, noiembrie 2019. 

 

 prof. Ocsko Mariana, prof. Schinteie Valerica, prof. Simianschi Florina, prof. dr. 

Ureche Diana 

 diriginte 

 

 prof. Ocsko Mariana, prof. Rusu Dana, prof. Schinteie Valerica, prof. Simianschi 

Florina, prof. dr. Ureche Diana 

 profesor de serviciu pe școală 

 profesor evaluator la Evaluarea Națională, iunie 2020. 

 



                                 MINISTERUL   EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

                                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.  19 „AVRAM  IANCU” 

                                 BD. CETĂŢII NR. 24 

               TIMIŞOARA  300397 

               TEL :  0256 / 444733; FAX  0256 / 444178 

                www.scoala19avramiancu-tm.ro 

               E-MAIL   scoala19avramiancu@yahoo.com 

                                 R O M Â N I A 

 

 

 54 

 prof. Grigore Giuroniu Nicoleta Ungra, prof. Ocsko Mariana, prof. Rusu Dana, 

prof. Schinteie Valerica, prof. Simianschi Florina, prof. dr. Ureche Diana 

 desfășurarea activităților în cadrul comisiilor din care fac parte la nivelul școlii. 

 

• prof. Ocsko Mariana, prof. Schinteie Valerica, prof. dr. Ureche Diana 

- profesor asistent la Examenul de Titularizare în învățământ, iulie 2020. 

 

Comisia ȘTIINȚE 
 

Componența comisiei:  

Popescu Mirela - chimie 

Vrbny Diana - chimie 

Istratuca - Ivan Corina - fizică 

Berar Lucian - fizică 

Talaba Virginia - biologie 

Cioran Felicia - biologie 

Circu Camelia – educație tehnologică 

Ghiocel Claudiu – educație tehnologică 

Muntean Claudia – informatică și TIC 

Vasiliu Ileana – informatică și TIC 

 

 

I. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

 

 

Nr crt Concursul/olimpiada Etapa Premiul Numele elevilor Clasa Profesorul 

1. Concursul(eseuri) la -

Noaptea Cercetatorilor-

UVT 

 I Mot Daria 7D Istratuca–Ivan 

Corina 

2. Olimpiada de fizica  Judetea

na 

Mentiune Murgea Robert 7D Istratuca- 

Ivan Corina  

 

II. Activități de perfecţionare şi formare continuă 

 

Cursuri: 

1.Educatia nonformala in scoala contemporana:Dir.Prof.dr.Muntean Claudia, 

prof. Popescu Mirela, prof.Talaba Virginia,prof. Vasiliu Ileana; prof.Ghiocel Claudiu. 

2. CRED- Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti: prof. Talaba Virginia 

 

               Preinspectie  de gradul I- prof. Cioran Felicia 

 

III. Activitate instructiv-educativă 

 

 Participare la cercuri pedagogice si consfatuiri-toti membrii catedrei  
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 Aplicarea testelor initiale si prelucrarea lor -prof.biologie,chimie,fizica 

 Noaptea cercetatorilor la UVT-Prof.Istratuca Ivan Corina 

 Elaborare de proiecte de lectie, schite de lectie, fise de lucru, teste de evaluare - toti 

membrii catedrei 

 Pregatirea pentru diverse experimente – prof.de fizica, biologie, chimie 

 Lectie in parteneriat – Circuite electrice- prof. Istratuca – Ivan Corina si prof. Ghiocel 

Claudiu 

 

IV. Activitate educativă 

 

Activitate in cadrul proiectului ’’Padurea urbana”,5C – prof.Talaba Virginia 

Activitate ’’ Secret Santa’’,6B, 5C – prof.Popescu Mirela, prof.Talaba Virginia 

Activitati de : Ziua Nationala a Romaniei, a zilelor de Mos Nicolae, Mos Craciun si de 

acordare a primului ajutor- prof. Ghiocel Claudiu in colaborare cu prof. Popescu 

Mirela, prof.Talaba Virginia. 

Targ de toamna- prof. Popescu Mirela, prof.Talaba Virginia, prof.Ghiocel Claudiu. 

Activitati in cadrul proiectului judetean “Educatie interculturala”- prof.Ghiocel 

Claudiu in colaborare cu alti colegi professor. 

Educatie financiara- coordinator proiect – prof Circu Camelia, participant prof.Talaba 

Virginia, prof. Popescu Mirela. 

 

V. Activităţi  extracurriculare 

Paintball Remetea Mare, 5C – prof.Talaba Virginia 

Excursie : Timisoara- Sibiu- Sighisoara- Brasov- prof.Popescu Mirela 

 

VI. Parteneriate 

 

Proiecte: 

Organizarea la nivelul scolii a activitatilor educative in cadrul proiectului ERASMUS 

+ : prof.Talaba Virginia, prof. Istratuca- Ivan Corina 

 

Parteneriat: 

Circuite electrice si electronice- prof. Istratuca- Ivan Corina, prof . Ghiocel Claudiu 

 

VII. Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare internationale 

 

VIII. Participare la simpozioane 

 

Simpozionul Euroregional Smart Kids: prof. Vasiliu Ileana 

 

IX. Publicații 

 

X. Voluntariat 

 



                                 MINISTERUL   EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

                                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.  19 „AVRAM  IANCU” 

                                 BD. CETĂŢII NR. 24 

               TIMIŞOARA  300397 

               TEL :  0256 / 444733; FAX  0256 / 444178 

                www.scoala19avramiancu-tm.ro 

               E-MAIL   scoala19avramiancu@yahoo.com 

                                 R O M Â N I A 

 

 

 56 

Activitatea de voluntariat “Imbraca un copil”- prof. Talaba Virginia, prof.Popescu 

Mirela 

 

XI. Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

 

XII. Alte activități 

 

Briosa jucausa – actiune comunitara- parteneriat Ghiocel Claudiu, prof.Popescu Mirela 

si alti colegi invatatori  si profesori. 

Casuta cu povesti –actiune in cadrul proiectului judetean “Domnul Isus Hristos”-

Bucuria tuturor crestinilor- prof.Ghiocel Claudiu si prof.de religie. 

Ziua Romaniei- Mare Unire, Ornamente de Craciun- prof.Ghiocel Claudiu in 

colaborare cu profesori si invatatori. 

 

ACTIVITĂŢILE   COMISIEI   METODICE  LIMBI MODERNE 

 

Componența comisiei:  

Cristean Nicoleta – limba engleză 

Puzderie Mirela – limba engleză 

Milutinovici Otilia – limba engleză 

Dekany Sebastiana – limba engleză 

Stuller Diana – limba engleză 

Gancea Ramona – limba franceză 

Eisner Karina – limba germană 

 

 

I. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

 

N

r. 

c

r

t. 

Concursul/olimpiada Etapa Premiul Numele 

elevilor 

Clasa Profesorul 

1 Concursul național 

Public Speaking 

locală Premiul III 

 

MOȚ DARIA VII D Cristean 

Nicoleta 

2 Concursul național 

Public Speaking 

locală Mențiune 

 

BURU GEEA VII B Dekany 

Sebastiana 

3 Concursul național 

Public Speaking 

locală Mențiune 

 

ȘTEFU 

ROXANA 
VIII C Cristean 

Nicoleta 

4 Olimpiada de limba 

engleză 

locală Premiul III 

 

PEIOV SONIA VIII C Cristean 

Nicoleta 

5 Olimpiada de limba 

engleză 

locală Premiul III BURU GEEA VII B Dekany 

Sebastiana 
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6 Olimpiada de limba 

engleză 

județeană Premiul III 

 

PEIOV SONIA VIII C Cristean 

Nicoleta 

7 Olimpiada de limba 

engleză 

județeană Mențiune 

 

BURU GEEA VII B Dekany 

Sebastiana 

 

II. Activități de perfecţionare şi formare continuă 

 

o Cercuri  pedagogice - septembrie 2019: toţi membrii catedrei 

                                 - februarie 2020  ; toţi membrii catedrei 

o IATEFL& British Council- Conferința Internațională a Profesorilor de Engleză 

din Budapesta, prof. Dekany Sebastiana 

o Curs de formare continuă „Educaţia nonformală în societatea contemporană” , 

prof. Milutinovici Otilia 

o Teta Day – noiembrie 2019; catedra de limba engleză 

                                       - februarie 2020  ; catedra de limba engleză    

 

III. Activitate instructiv-educativă 

 

o Pe parcursul anului școlar, membrii CATEDREI   DE   LIMBI   MODERNE au avut 

în vedere în demersul didactic următoarele aspecte: s-au elaborat planificări 

calendaristice anuale şi semestriale şi ale unităţilor de învăţare conform 

metodologiei, respectând programele în vigoare. Toate documentele şcolare au 

fost întocmite în format electronic, utilizând mijloace TIC. S-au urmărit 

parcurgerea tuturor conţinuturilor, precum şi realizarea competenţelor vizate 

pentru disciplinele predate, cât şi obţinerea rezultatelor învăţării specificate în 

programe. 
o După susţinerea testelor iniţiale, la început de an şcolar, la începutul 

semestrului II, s-a constatat că există diferenţe în nivelele de limbă ale elevilor. 

Pentru aceasta s-au luat măsuri în cadrul actului educativ. elaborându-se un 

plan de remediere a lacunelor elevilor pentru a se ajunge la performanţele 

prestabilite de Cadrul European de Referinţă în studierea unei limbi străine. 

De asemenea, s-au utilizat în demersul educativ strategii didactice inovative 

combinate  cu metodele tradiţionale care să asigure caracterul aplicativ al 

învățării și formării  competențelor specifice. Lecțiile au fost structurate logic 

și echilibrat, corelate cu specificul claselor de elevi. 

o Selecția elevilor  capabili de performanță 

o Pregătirea pentru diferite concursuri școlare pentru creșterea performanței 

școlare 

o Folosirea unor mijloace și materiale  moderne pentru ca lecțiile să fie cât mai 

atractive și diversificate 

o Exemple de activitați instructiv-educative: concurs Jeopardy Game – English 

speaking countries, clasa a VI-a A, How to be educated from a social point of 
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view: Good manners, Managing emotions, Communication skills, Self 

Confidence, Appreciate others, Stop Bullying,  A Christmas/Easter card for my 

family – clasele. a III-a E, a II-a B, C, F, Spelling Competition, clasa a IV-a C, 

prof. Puzderie  Mirela, Essay Competition, clasele a VI-a B și a VII-a D, prof. 

Cristean Nicoleta 

o Ziua Bibliei – activitate coordonată de Biblioteca Școlii (clasa a VIII-a C) 

o Micul Prinț - cartea receptată de adulți și de copii (clasa a VI-a B), la 

Biblioteca Școlii, prof. Gancea Ramona 

 

IV. Activitate educativă 

 

o Discuţii cu elevii şi părinţii elevilor care manifestă probleme de comportament 

o Completarea sistematică a fişelor de monitorizare disciplinară 

o Întocmirea referatelor pentru elevii cu probleme comportamentale 

 

V. Activităţi  extracurriculare 

o vizita elevilor implicați în proiectul Erasmus la Muzeul Satului, Timișoara, 

Muzeul Presei, Jimbolia, Muzeul Ștefan Ieger, Jimbolia, Institutul Cultural 

Francez, Timișoara, Tomnatic, (fostă colonie de francezi în timpul 

imperiului austro-ungar), centrul istoric al Timișoarei 

 

VI. Parteneriate 

 

VII. Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare 

internațională 

 

o Proiecte eTwinning « Allô, ici la Terre à toutes les classes »  (elevi din clasa a 

VI-a B și a VI-a C) 

      « Démocrart » (clasa a VIII-a B), prof. Gancea Ramona 

o Proiect Erasmus + « 3-2-1 Trois langues, deux pays, un média » , prof. Gancea 

Ramona și prof. Cristean Nicoleta 

o Între 11.10.-18.10.2019 a avut loc vizita grupului de elevi și profesori de la 

Collège „Jean Mermoz” din Belleu - Franța, în cadrul proiectului Erasmus+ 

„Trois langues, deux pays, un média”. Este un proiect transdisciplinar: limbile 

franceză, română și engleză, religie (sunt implicați  elevi din clasele a VI-a B și 

a VII-a A de la școala noastră + elevi de la Collège Jean Mermoz  din Belleu 

(Franța). Obiectivul principal al proiectului este ameliorarea competențelor 

lingvistice ale elevilor participanți,  atât în limbile străine pe care le 

studiază, cât și în limba maternă. Un alt punct forte al proiectului este educația 

pentru media și  dezvoltarea competențelor digitale. 

                       Elevii din cele două școli  realizează materiale sub forma unor articole care sunt   

                       publicate online și în versiune tipărită. 
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VIII. Participare la simpozioane 

 

o Participare la conferinţa internaţională RATE, prof. Milutinovici Otilia 

 

IX. Publicații 

 

o Popularizarea proiectului Erasmus + « 3-2-1 Trois langues, deux pays, un 

média » în revista școlii, echipa implicată în proiect 

 

X. Voluntariat 

 

o Îmbracă un copil - proiect umanitar : toţi membrii catedrei 

 

XI. Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității 

școlare 

 

o Participare la o emisiune West City Radio din 13.10.2019 – prezentarea 

proiectului Erasmus+, împreună cu partenerii francezi, prof. Gancea Ramona 

o Pădurea urbană – împodobirea unui brad ecologic, prof. Gancea Ramona, 

Puzderie  Mirela 

 

XII. Alte activități  

 

o Realizarea panourilor Erasmus, echipa implicată în proiect 

o Supraveghetor la simularea Evaluării Naținale, susţinută de clasele a VIII-a: 

 toţi membrii catedrei 

o Evaluator la Concursul Național Public Speaking, fazele locală și județeană,  

            prof. Dekany Sebastiana și Puzderie  Mirela 

o Evaluator la Olimpiada de engleză, faza locală, prof. Dekany Sebastiana, 

Puzderie  Mirela , Stuller Diana și Cristean Nicoleta 

 

o Târg de toamnă, profesorii diriginți 

                                                         

 

COMISIA   METODICĂ   MATEMATICĂ 

 
Componența comisiei: 

 Prof. Cozorici PARASCHIVA 

 Prof. Dr. Enache DOINA 

 Prof. Lung MARIANA 

 Prof. Ștefan MARIANA 

 Prof. Vărșăndan ADRIAN 
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XXV. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare : 
 

 

 

Nr crt Concursul/olimpiada Premiul Numele elevilor Clasa Profesorul 

1 CONCURSUL  
EUROREGIONAL  
„TMMATE” (2.11.2019) 

PREMIUL I  și 
PREMIUL SPECIAL 

PENTRU CEL MAI 

BUN REZULTAT LA 

GIMNAZIU 

OROSZ   

FRANCESCA 

 

a V-a A Prof. Dr. Enache 

Doina 

2 PREMIUL AL II-LEA OROSZ   

FEDERICA 

a V-a A Prof. Dr. Enache 

Doina 

3 
MENȚIUNE 

KERCIOV  

ANDA 
a V-a A 

Prof. Dr. Enache  

Doina 

4 
MENȚIUNE 

FĂGĂDAR  

FLORIN 
a VI-a B 

Prof. Vărșăndan 

Adrian 

5 PREMIUL I  și 
PREMIUL SPECIAL 

PENTRU CEL MAI 

BUN REZULTAT LA 
GIMNAZIU 

SUICI  DAVID a VI-a C 
Prof. Dr. Enache  

Doina 

6. 
MENȚIUNE MOȚ  DARIA a VII-a D 

Prof. Ștefan 

Mariana 

1 Concursul Național 

”Lumina Math” ,  EDIȚIA 

a XXIII-a – Rezultate finale 
după ultima probă –  

PROBA SCRISĂ,   

16 NOIEMBRIE 2019 

 

Premiul al III-lea OROSZ   

FRANCESCA 

a V-a A  Prof. Dr. Enache  

Doina 

2 Premiul al III-lea OROSZ   

FEDERICA 

a V-a A  Prof. Dr. Enache  

Doina 

3 Mențiune GORȘCOVOZ  

ANAMARIA 

a V-a A  Prof. Dr. Enache  

Doina 

4 Mențiune MOȚ  DARIA a VII-a D  Prof. Ștefan  

Mariana 

1. Concursul Județean de 

Matematică ”Valeriu Alaci 

Junior” , Ediția a IV-a, 23 

nov. 2019 

Premiul I 

și 

Premiul de Excelență 

pentru punctaj maxim 

     OROSZ 

FRANCE

SCA 

 

a V-a A 

 

Prof. Dr. Enache 

Doina 

2 Premiul I 

 

     OROSZ  

FEDERI

CA 

a V-a A Prof. Dr. Enache 

Doina 

3 Mențiune 

 

   KERCIOV   

ANDA 

a V-a A Prof. Dr. Enache 

Doina 

4 Mențiune 

 

 FĂGĂDAR   

FLORIN  

a VI-a B Prof. Vărșăndan 

Adrian 
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Olimpiada Națională de Matematică – ETAPA  LOCALĂ  21-22 februarie 

2020 

 
Numele și prenumele   elevului Clasa Punctaj Premiul 

Mențiunea 

Numele și prenumele       

prof. coordonator 

OROSZ   FRANCESCA a V-a A 28 p Premiul I Prof. Dr. Enache  Doina 

GRUICI  CLAUDIU     a V-a   22 p Mențiune Prof. Cozorici Paraschiva 

OROSZ   FEDERICA a V-a A 21 p Mențiune Prof. Dr. Enache  Doina 

PATĂ  ANDREI a V-a A 18 p Mențiune Prof. Dr. Enache  Doina 

GORȘCOVOZ  ANAMARIA a V-a A 15 p Mențiune Prof. Dr. Enache  Doina 

NEAMȚU  BOGDAN     a V-a   22 p Calificat OJM Prof. Cozorici Paraschiva 

FĂGĂDAR  GHIȘA FLORIN a VI-a B     19 p Mențiune Prof. Vărșăndan Adrian 

SUICI  DAVID a VI-a C     18 p           Mențiune Prof. Dr. Enache Doina 

RADU  IULIA a VI-a C     14 p           Mențiune Prof. Lung Mariana 

BĂLĂNESCU  BRIANA a VI-a E 12,50 p        Calificat 

OJM 

Prof. Lung Mariana 

IONESCU  DARIUS a VI-a E  11,50 p        Calificat 

OJM 

Prof. Lung Mariana 

MOȚ  DARIA  a VII-a D    18 p Mențiune Prof. Ștefan Mariana 

GONCIULEA  MARA a VII-a D    17 p           Mențiune Prof. Ștefan Mariana 

SEBIN NICOLAS a VII-a D    17 p           Mențiune Prof. Ștefan Mariana 

CRISTEA  ȘERBAN a VII-a D    13,50 p         Calificat 

OJM 

Prof. Ștefan Mariana 

ALBU    SEBASTIAN a VII-a E    13 p         Calificat 

OJM 

Prof. Dr. Enache Doina 

PANTEA  RĂZVAN a VII-a D    11 p         Calificat 

OJM 

Prof. Ștefan Mariana 

 
 

XXVI. Activități de perfecţionare şi formare continuă 

 Prof. Dr. Enache DOINA 

  Conf. Deciziei nr.541/09.10.2019- profesor METODIST, membră a corpului 

profesorilor metodiști ISJ TIMIȘ; 

 Conf. Deciziei nr.542/09.10.2019 - Membră a Consiliului Consultativ ISJ TIMIȘ 

la MATEMATICĂ, 

      -MENTOR, profesor coordonator practică pedagogică UVT, Departamentul 

DPPD; 

      - responsabil Cerc pedagogic al profesorilor Timișoara Nord 

 

 Prof. Ștefan MARIANA 

 Managementul organizației școlare 
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 Prof. Vărșăndan ADRIAN: 

Cursuri de formare: 

 - Educaţie non-formală în şcoala contemporană 

 - Iniţiere şi aplicare a tehnologiilor informaţionale în activitatea didactică 

 

XXVII. Activitate instructiv-educativă (toți membrii) 

                - parcurgerea materiei conform programei; 

      - testarea inițială a elevilor; 

      - conceperea testelor de evaluare formativă, sumativă, corectarea și analiza 

rezultatelor acestora: 

                 - monitorizarea elevilor cu dificultăți de învățare; 

     - pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a pentru susținerea testelor de 

Evaluare Națională 2020 

                 - întocmirea subiectelor de Simulare a Evaluării Naționale și corectarea lucrărilor 

elevilor claselor a VIII-a: 

     - pregătirea elevilor capabili de performanță pentru participarea la concursuri și 

olimpiadă. 

     - pregătirea diferențiată (conform planificării) a elevilor cu CES. 

 

XXVIII. Activitate educativă 

 Prof. Dr. Enache DOINA 

- participarea înpreună cu clasa de elevi la o activitate de Educație financiară (în 

colaborare cu banca) 

- Vfizionare film documentar in sala clasei a 5-a A- cu ocazia  aniv. ZILEI 

ARMATEI; 

- pregătirea și organizarea serbării clasei a V-a A: Crăciunul, Nașterea 

Mântuitorului 

- participare la Proiectul Asociației „Salvați copiii”: „Alegeri sănătoase” 

 

 Prof. Lung MARIANA 

-  Educație interculturală- cu ocazia Aniversării zilei Naționale, 1 Decembrie 

- participare la Proiectul Asociației „Salvați copiii”: „Alegeri sănătoase” 

 

 Prof. Ștefan MARIANA 

-  activități de cunoaștere și autocunoaștere a elevilor din clasa a VII- a D sub 

formă de jocuri, lucru în echipe, chestionare; 

- vizionare spectacol la Teatrul Național Timișoara: “Povești de dragoste la prima 

vedere”; 

- petrecere de Crăciun la Vineri 15, cu elevii clasei a VII-a D și familiile acestora, 

cu colinde, momente artistice, cadouri confecționate de copii pentru familiile lor 

și Secret Santa. 

-  



                                 MINISTERUL   EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

                                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.  19 „AVRAM  IANCU” 

                                 BD. CETĂŢII NR. 24 

               TIMIŞOARA  300397 

               TEL :  0256 / 444733; FAX  0256 / 444178 

                www.scoala19avramiancu-tm.ro 

               E-MAIL   scoala19avramiancu@yahoo.com 

                                 R O M Â N I A 

 

 

 63 

Toți membrii catedrei: 

- Participare la proiectul Pădure urbană 

- Activitate Secret Santa 

- Participarea la Proiectul „Îmbracă un copil” 

XXIX. Participarea la Târgul de toamnă.,  

XXX. Activităţi  extracurriculare 

 Prof. Lung MARIANA 

Tabăra de ski la Bansko (5-11.01.2020) 

 

 Prof. Ștefan MARIANA 

- Excursie Brașov - Castelul Bran –Sibiu – Sighișoara – Castelul De Lut Valea 

Zânelor; 

- Vizionare spectacol la Teatrul Național Timișoara: “Povești de dragoste la 

prima vedere”; 

- Jocuri strategice la Paintball Remetea și cină împreună la Vineri 15; 

- Povestim, râdem și ne bucurăm că suntem împreună: ieșire cu clasa la 

Seneville; 

- Vizionare spectacol de film „Jumanji” la Iulius Mall și cină împreună; 

- Ieșire cu clasa la Jumbo pentru achiziționarea de cadouri pentru Secret Santa. 

XXXI. Parteneriate 

- în parteneriat cu ISJ Timiș, se continuă derularea Proiectului ”Excelența în 

matematică” la clasele a IV-a din Timișoara și zonele limitrofe (coord. prof. 

dr. Enache Doina) 

 

XXXII.Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare 

internațională 

 

 Prof. Dr. Enache DOINA: 

- În cadrul Proiectului Erasmus +, KA 1 a fost selecționată ca membră a echipei 

de implementare a proiectului, în urma procedurii de selecție, conf. Deciziei 

nr.93/14.11.2019„Educatori pentru elevi talentați și supradotați” – E-TAGS.  

Perioada : 1.07.2019-30.06.2021 și a participat la cursul de pregătire a 

profesorilor CJExTimiș „Teaching critical thinking in the teen and young 

adult classroom (one week course in Corfu), în perioada 06.07.2020 – 

10.07.2020  

 

XXXIII. Participare la simpozioane 

 Prof. Vărșăndan ADRIAN 

Simpozion Naţional - Proiectarea didactică şi management european în spaţiu 

românesc 
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 Prof. dr. Enache Doina - „Aplicarea și implementarea noului 

curriculum pentru obținerea progresului școlar” – februarie , 2020  

 

XXXIV. Publicații 

 Prof. Dr. Enache DOINA: 

- Propunător subiecte la Concursul EUROREGIONAL  „TMMATE” și la 

Concursul Județean de Matematică ”Valeriu Alaci Junior”, care urmează 

a fi publicate în revista de specialitate. 

 `Percentages and their aplication in everydey life` - web site online, 

10.07.2020 (Corfu) 

 

XXXV. Voluntariat  

- În cadrul proiectului Îmbracă un copil, decembrie 2019 ; 

- Pregătirea elevilor în cadrul Centrului de excelență – clasele a IV-a (toți 

membrii catedrei, doamnele Director și dir. Adj, prof. colaboratori) ; 

- Pregătirea lotului județean de elevi (cls. a 6-a) în cadrul Centrului 

Județean de Excelență Timiș (prof. dr. Enache Doina) 

 

XXXVI. Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

- Prin participarea la toate activitățile –membru al comisiilor de organizare 

și evaluare a concursurilor, proiecte europene ; 

-conceperea testului de selecție la Cex. Clasele a 4-a și preg. Lotului 

olimpic județean 

 

XXXVII. Alte activități  

 Prof. Dr. Enache DOINA: 

- membră a C.A., membră a Comisiei de evaluare a patrimoniului școlii etc. 

- membră a Comisiilor de organizare și evaluare constituite la nivelul județului 

– Concursurile Interjudețene și județene desfășurate, membră a com. de 

soluționare a contestațiilor; 

- coordonator Concurs Național „Lumina Math” – etapa scrisă. 

 

 

 Prof. Vărșăndan ADRIAN 

- profesor supraveghetor şi evaluator Concurs TMMATE 2019 

 

 

COMISIA  OM ȘI SOCIETATE 

 

  Activitatea ariei curriculare ,,Om și societate”, s-a concentrate  pe parcursul anului, 

spre atingerea obiectivelor propuse în planul managerial:  

 Realizarea planificării calendaristice – anuale și semestriale - în conformitate cu 

programa școlară, precum și a Curricumului Național, (în special pentru clasa a V-a, a 
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VI-a şi a VII-a) cu accent pe unităţile de învăţare. Proiectarea demersului didactic s-a 

realizat conform programelor școlare și pe baza instrucțiunilor primite în cadrul 

Consfătuirilor desfășurate la începutul anului școlar; Profesorii, din cadrul Comisiei, 

au participat la consfătuirile organizate de I.S.J.Timiş, ,fiind stabilite activităţile ce se 

vor derula pe semestrul I. În desfăşurarea activităţilor didactice accentul a fost pus pe 

utilizarea metodelor activ-participative şi a informaţiilor pe suport electronic, 

valorificând materialele şi mijloacele didactice prezente în fiecare sală de clasă 

 o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor 

roluri ale profesorului: creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier, 

moderator, partener sau evaluator. 

 Evaluarea s-a realizat prin mijloace specifice alternativei și prin metode tradiționale : 

brainstorming, portofolii individuale, evaluări în grup și pe perechi, autoevaluare, 

teste inițiale, teste sumative, orale și scrise; 

  Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale şi stabilirea unui plan de măsuri în urma 

analizei rezultatelor; 

  Pregătirea elevilor pentru  concursuri şi olimpiade şcolare; 

 Organizarea unor activităţi care contribuie la formarea şi dezvoltarea spiritului civic, a 

respectului faţă de credinţă şi tradiţiile locale şi a unei atitudini active şi pozitive faţă 

de mediu. 

 organizarea de activităţi extracurriculare 

 creşterea ponderii activităţilor independente, diferentiate sau de grup 

 realizarea unei comunicări reale si eficiente între cadrele didactice, în scopul unei 

bune desfășurări a activităților comisiei 

 

   Activităţi derulate în cadrul comisiei: 

 Elaborarea planificărilor anuale şi a programelor pentru disciplinele opţionale. 

Proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în vigoare şi 

specificul claselor şi în spiritul noilor perspective privind rolul profesorului în procesului 

instructiv-educativ – 

Analizarea activiăţii comisiei din anul şcolar 2018 - 2019 şi stabilirea 

responsabilităţilor fiecărui membru pentru noul an şcolar – 

 Dezbaterea şi adoptarea planului managerial şi cel operaţional la nivelul comisiei  

Aplicarea testelor  inițiale și interpretarea rezultatelor în vederea ameliorării procesului 

instructiv-educativ  

  Activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, centrându-se pe 

promovarea unor metode participativ-active, în limitele impuse de nivelul elevilor. 

Realizarea unor aplicaţii cu elevii în orizontul local, pentru iniţierea lor în observarea 

şi analiza unor fenomene specifice fiecărei discipline. 

Preocupări pentru îmbogățirea bazei materiale  
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Cadrele didactice au participat la activitățile desfășurate în cadrul cercurilor 

pedagogice pentru fiecare disciplină 

Au fost comemorate și sărbătorite principalele evenimente și momente din istoria 

nationala prin organizarea unor manifestări  

 „Ziua Holocaustului” prof. Urdea Claudia.  

 Ziua Armatei, prof. Gyuris Alexandru 

Susţinerea referatului „Ziua internațională a dezastrelor naturale’’- prof.Petrici Spomenca 

 Susţinerea referatului ,,Proiectele de mediu, o abordare interdisciplinară”– prof. Urdea 

Claudia. 

 Activitate dedicată zilei de 1 Decembrie - Ziua Naţională a României (activitate dedicată 

profesorilor, părinților și elevilor) –prof. Urdea Claudia, prof. Gyuris Alexandru 

 Aniversarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, activitate desfăşurată împreună cu 

elevii claselor a V-a A şi a V-a B (8 decembrie); ” prof. Grancea Iudith 

De asemenea, membrii comisiilor metodice sunt implicaţi în diverse proiecte şi 

parteneriate cu diferite instituţii: Proiect educativ naţional »Clubul de ştiinţă Terra », Muzeul 

Banatului, Biserica Ortodoxă Mehala, Catedrala Mitopolitană, Azilul de bătrâni Timişoara, 

Orfelinat Otniel, etc:  

 Au fost prezentate în cadrul întâlnirilor mai multe referate didactice : »Erori în 

evaluarea didactică (Urdea Claudia) şi « Retroacţiuni ale comunicării didactice » (Petrici 

Spomenca). 

Prof. Train Maria 

I. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

 

pentru clasele primare: 

Nr. 
crt. 

Concursul Etapa Premiul Nr. de 
elevi 

1 „Bucuria Nașterii Domnului  în suflet de 
copil“ 

Județeană II 24 

2 „Sf. Iosif cel Nou de la Partoș“ Locală II 1 

3 „Sf. Iosif cel Nou de la Partoș“ Locală Mențiune 1 
 

II. Activitate educativă – „Ziua Bibliei – 13 Noiembrie“, clasa a VII-a 

                                                  - Cerc Lecturi morale, clasa a III-a 

                                                  - Șezătoare: Felicitări de Crăciun, clasa a II-a 

                                                 - Educație financiară     
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III. Activități extracurriculare – vizionare film, clasa VI-a D 

IV. Parteneriate – Biserica Ort. Română Blașcovici,participare la slujbele  religioase 

                                     - CSEI Recaș: Bucuria tuturor creștinilor, 1 Decembrie, Ornamente de 

Crăciun                                

V. Voluntariat: „Îmbracă un copil“, „Dopuri pentru o cauză“ 

VI. Alte activități : Secret Santa, clasa VI-a D 

Prof. Grancea Iudith 

Activitati extracurriculare 

                  Organizarea Proiectului Educaţional Judeţean ,, PASTRAREA IDENTITAŢII 

CULTURALE ,, în colaborare cu Școala Gimnaziala ,,Sorin Titel,, Margina. 

           Activitate în cadrul Proiectului de Gândire Critică ,, FAPTE ȘI OPINII/ 

STEREOTIPURI ȘI PREJUDECÂŢI,. 

            Activitate în cadrul Proiectului Educaţie Interculturală ,, TRADIŢII ȘI OBICEIURI 

MULTICULTURALE,,. 

             Proiect Educational ,, PRIETENII DE SUFLET,,. 

Prof. Urdea Claudia 

Concursul naţional Terra – etapa judeţeană, februarie 2020 

Beleniş Andrei – menţiune 

Danciu David – premiul special al Societătii de geografie Timiş 

Tudora Robert – premiul special al Societătii de geografie Timiş 

Cruţu Stefan - premiul special al Societătii de geografie Timiş 

Parteneriate: Muzeul Banatului şi Societatea de Geografie, filiala Timiş 

Voluntariate: Proiectul “ Îmbracă un copil”  

Prof. Petrici Spomenca 

Concursul naţional Terra – etapa judeţeană, februarie 2020 

Premiul I – Frănculescu Patrick 

Menţiune – Jurma Paul 

Menţiune – Gruici Claudiu 
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 Premii SGR -  Neamţu Bogdan, Tărţan Matei, Tatu Raul, Șutea Ștefan, Cristea Șerban, 

Jinga Filip 

 

EDUCAȚIE MUZICALĂ 

 

Componența comisiei: Ilieș Vasile 

 

I. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

 

pentru clasele primare: 

Nr crt Concursul Etapa Premiul Numărul de elevi 

1 Feerie de iarnă Jud. I Vid Mihail 

 

pentru clasele gimnaziale: 

Nr crt Concursul/olimpiada Etapa Premiul Numele elevilor Clasa Profesorul 

1 Feerie de iarnă Jud. I Jinga Filip VII A Ilieș Vasile 

2 Feerie de iarnă Jud II Buda Sara V A Ilieș Vasile 

 

EDUCAȚIE PLASTICĂ 

 

Prof Badea Ionescu Elena Daniela 

 

1. GALA ZILELOR EDUCATIEI TIMISOARA- ISJ TIMIS 

 

MENTIUNE 

- BALANESCU BRIANA- a-VI-a A 

IACOBESCU PATRICIA -a-VI -aC 

IACOB MAIA –a- VII-a D 

 MOT DARIA -a-VII-a D 

 

2. CONCURS INTERNATIONAL -AFISE PENTRU PACE- JOURNEY OF -PEACE- 

FUNDATIA LIONS DISTRICT 124  ROMANIA, FILIALA TIMISOARA 

 FAZA NATIONALA 

 MENTIUNE- RESA RALUCA a-VII- a D 

MENTIUNE SPECIALA- MOLDOVAN RALUCA-a- VII -a D 

– CUCIULA DAVID a- VII- a D 

– BOGDAN TEODORA a- VI- a D 

 Certificat de voluntariat Fundatia Lions District 124 Romania, filiala Timisoara 

 

3. STANDARDE EUROPENE IN SCOLILE TIMISENE 

AFIS -LOCUL II- 

ECHIPAJ- RESA RALUCA, MOLDOVAN RALUCA CUCIULA DAVID-a- VII-a D 
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 4- 65 DE ELEVI PARTICIPANTI AI SC. GIMN. NR.19 AVRAM IANCU- EXPOZTIE 

CU CARACTER EDUCATIV 

Sarbatori Fericite Bundita expozitie internationala de arta pentru elevi 

Proiect inițiat de d-na profesor de artă și artist vizual Otilia Gruneanțu Scriuba Oakville- 

Ontario, Canada 

 

Această expoziție are caracter educativ și artistic și se adresează tuturor elevilor intre 4 și 18 

ani, în special celor de origine română, dar nu numai. Elevii au fost invitați să creeze lucrări 

de artă având ca inspirație bundița, una din piesele costumului tradițional românesc.  

Expoziția a avut loc în luna decembrie în diferite orașe: Ottawa, Pickering, Oakville, Ancaster, 

Toronto, Beirut, Dublin, Chicago, Florența, Puglia, Satu Mare, Lugoj, Timișoara, Șișești 

Mehedinți, Borșa Maramureș și București. Printre participanți se află deasemenea și elevi din 

London Ontario Canada și Lancaster. 

Curator: Otilia Gruneanțu Scriuba, artist vizual, membru UAPT, profesoară de artă și franceză 

în Oakville, On, Canada 

Colaborator de proiect: Minodora Grigorescu. instructor de limba romană la școala 

Românească locația Milne Valley, Toronto, Canada. 

Printre cei 25+ de profesori și învățători implicați participă ca profesori coordonatori și 

organizatori de expoziții la propriile locații artistele: Flora Răducan, Cristina Nagy, Mircea 

Hîrjoi Dorothea, Badea Ionescu Elena Daniela, Cristina Gloria Oprișa, Ortansa Moraru și 

Ceapsa Iuliana. Pentru a vedea lucrările tuturor elevilor participanți și numele tuturor 

profesorilor și învățătorilor coordonatori, vizitați pagina: 

https://www.facebook.com/eleviromani/. 

Mulțumim ziarului Faptul Divers din Toronto pentru publicarea acestui articol despre 

expoziția Internațională de Artă pentru elevi, ediția "Bundița". In text sunt menționate toate 

orașele participante) 

 

5. FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ŞI DESIGN de la 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE “GEORGE ENESCU” DIN IAŞI, 

CENTRUL DE CREAŢIE AL COPIILOR “GHIOCEL” 

DIN CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA şi 

ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ “VASILE POGOR” IAŞI 

Au organizat duminică 24 noiembrie 2019 la Iaşi - România 

EXPOZITIE INTERNATIONALA CONCURS- INVINGATOR PRIN ARTA- 

Premiul I -COROIAN ARIANA MARIA a V-a E 

 Premiul I -TĂTARU MARA a V-a E 

 Premiul II -COMAN ANA  a V-a D 

 Premiul II -PEANĂ ROXANA a VII-a B 

 Premiul II -BRĂILA MIRA a VII-a B 

https://www.facebook.com/sarbatorifericiteinternationalapentruelevi/?__tn__=kC-R&eid=ARA3STezyKecw-wpWiS2P-SnFyubFBjRyk0JEBfNCHx51FgSxUrd3TOimiuh8WNpweqYKlF8U7NsqrPR&hc_ref=ARR6RvwbgRjBECIdWxNBzAPoZMvtR77FwPJi6CPNrx-YCcV9LlRDCC400gl43Nkudks&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA2UOT5fi5KjHD5H3wDIT8FLCQ4VuOpc5GxuXnYpbVgxvdgz8rSmod6qi6gTFwD8gjbJOD-LS7KoZIofqeik0KMnc9NecY5yFrzGGjdbboEnFFYJhzIyFHuSo71tzIs6ZQyEeuzXC13LnItXyILXRkDaWwHGR4NSVbfVcZK-IEg9bzmPa7XiRUwnXsxwb-EJFvwxqBDYwHveJsXj1jXwdEP3I6C-0jpjfqydhEXkuA5ICpnv9gbv0nS8Kd_YstkL-HM0EmNpk9-eA13TKt-6vmgTzEz8yhUpf9uYTf4UZRPz-M0343T5_pEVbYyOBjJDSPMYgNP9-JXmet_NGwLirc
https://www.facebook.com/eleviromani/
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Certificat de voluntariat -pentru promovarea culturii si artelor in cadrul Expozitiei 

Internationale „ Invingator prin Arta ” 

 editia a X a din 24 noiembrie 2019-Iasi 

Lucrari publicate in format JPG pe DVD- ul cu ISBN 978-6-6-567-732-4 realizat de editura 

„PIM” Iasi acreditata CNCSIS, cod 66/2010 privind publicatiile pentru cercetarea stiintifica. 

 

Festivalul Artelor Timisorene 

Premil II- grafica- Moldovan Raluca 

premiul III- grafica- Balanescu Briana 

Premiul III- pictura- Andreica Bianca 

Mentiune- pictura- Rata Andreea 

Mentiune- grafica- Buru Geea Helena 

- Realizarea planificarilor anuale şi semestriale pe unităţi de învăţare la timp. 

- Activitatea didactică susţinută în sem. I şi sem.al II lea a urmărit o bună educare a copiilor şi 

o continuă perfecţionare profesională. 

- Pe parcursul activitaţilor didactice am realizat : predarea cât mai corectă şi riguroasă a 

cunoştonţelore educaţie plastică. 

- Perfecţionarea şi diversificarea metodelor de predare prin imbinarea celor tradiţionale cu 

cele moderne. 

- Folosirea programelor online în procesul instructiv-educativ - Google clasroom, Zoom, 

Whatsapp.  

- Predarea disciplinei cu respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor. 

- Am contribuit cu lucrările elevilor la pavoazarea şcoli. 

- Am realizat în fiecare săptămână serviciul pe şcoală, în scopul desfăşurării activităţilor 

didactice în condiţii optime. 

- Am participat la activitatea de cerc pedagogic- specializarea Educaţíe plastică desfăşurată la 

Liceul de Arte Plastice şi organizate la nivel judeţean de prof. Metodist I:S:J. Timiş 

responsabil al Cercului pedagogic Veronica Adorian. 

 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

Componența comisiei: 

Cristescu Mariana 

Ionescu Minodora 

Lanyi Zoltan 

Stanescu Iulian 

Vasile Diana 
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XXXVIII. Rezultate la olimpiade și concursuri școlare 

 

pentru clasele primare: 

Nr crt Concursul Etapa Premiul Numărul de elevi 

1. Cros  Judet 2,3,4  

 

pentru clasele gimnaziale: 

Nr crt Concursul/olim

piada 

Etapa Premiul Numele elevilor Clasa Profesorul 

1.  ONSS Fotbal 

fete 

Zona 1 1 Covaci Alexia 

Dinca Vuia Nicol 

Magiar Ana-

Maria 

Sirbu Ana-Maria 

Cletoc Bianca 

Robotin Malina 

Semenciuc 

Anastasia 

Carabut Carina 

VIII E 

VIII D 

VIII A 

 

VIII D 

VIII B 

VIII E 

 VD 

 

VIII B 

Ionescu 

Minodora 

 

2 ONSS Baschet 

fete 

Zona 1 2 Dinca Vuia Nicol 

Sirbu Ana-Maria 

Covaci Alexia 

Nechina Alexia 

Magiar Ana-

Maria 

Polschi Catinca 

Semenciuc 

Anastasia 

Anghel Alexandra 

Jaba Andrada 

VIII D 

VIII D 

VIII E 

VIII E 

VIII A 

 

VIII D 

 

V D 

VII A 

V A 

Vasile Diana 

Ionescu 

Minodora 

3. ONSS Volei fete Zona 1 1 Magiar Ana-

Maria 

Strauti Alexandra 

Stegaru Adina 

Lup  Ioana 

Chira Alexandra 

Covaci Alexia 

Cazacu Rebeca 

Ianasi Stefania  

Rus Alexandra 

VIII A 

 
VIII A 

VIII E 

VIII E 

VII C 

VIII E 

VIII A 

VIII A 

VIII A 

Ionescu 

Minodora 

 

XXXIX. Activități de perfecţionare şi formare continuă 

 

Curs CCCD -,,Educatie non formala in scoala contemporana,,-20 de credite 

Masă rotundă-UVT- ,, Nevoia de reformă curriculară la disciplina educație fizică și 

sport,, 

Participare la cercuri pedagogice 

Conducător de practică pedagogică 

Prof. Ionescu Minodora 
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XL. Activitate instructiv-educativă- toti componentii catedrei de educatie fizica  

Elaborarea documentelor de planificare 

Selecția continua a sportivilor pentru echipele școlii 

Pregătirea pentru diferite concursuri școlare pentru creșterea performanței școlare 

Folosirea unor mijloace și materiale  moderne pentru ca lecțiile să fie cât mai atractive 

și diversificate 

Lecții desfășurate la nivelul catedrei de educație fizică și sport 

Îndrumarea copiilor talentați către cluburile sportive din localitate la nivelul fiecărei 

ramuri sportive 

 

XLI. Activitate educativă 

Menținerea legăturii cu familia- discuții purtate individual  

Sedințe cu părinții 

Târg de toamnă cu clasa 5 D, 8 C, 5 E 

Secret Santa  la nivelul clase 5 D, 8 C, 5 E 

Prof. Ionescu Minodora 

Prof. Cristescu Maria, 

Prof. Stanescu Iulian 

 

XLII. Activităţi  extracurriculare 

Activitate cu clasa 5 D- Painball, Jocuri de echipă, Socializare 

Tăbără internațională de schi – Bansko-Bulgaria-5-11 Ianuarie 2020 

Excursie de o zi la Pesterile cu Cristale și Peștera Meziad- 5 D 

Prof. Ionescu Minodora 

 

 

XLIII. Parteneriate 

Parteneriat cu CSS Bega și cu Liceul Teoretic Lenau- pentru dezvoltarea sportului în 

școala noastră și folosirea bazelor sportive  Cristescu Maria, Ionescu Minodora 

Parteneriat cu Școala Gimnazială Nr 24 

Parteneriat cu Isj Timiș pentru Proiectul ,, Născut pentru sport,, 

 Prof. Ionescu Minodora 

XLIV. Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare 

internațională 

 

XLV. Participare la simpozioane 

Simpozion Național –Prezentare lucrare- 22-29 nov. 2019- cu tema-,, Sportul -punct 

de plecare pentru o generație sănătoasă,, 

Simpozion Național ,, Educație prin sport și pentru sport,,- cu lucrarea ,, Educație 

fizică și sport prin educație nonformală sau formală?,, 

Prof. Ionescu Minodora 
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XLVI. Publicații 

Revista școlii 

Prof. Ionescu Minodora 

 

XLVII. Voluntariat 

Dopuri pentru o cauză 

Prof. Ionescu Minodora 

 

XLVIII. Contribuție la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

Pădurea urbană – împodobirea unui brad ecologic- Cristescu Maria, Vasile Diana, 

Stanescu Iulian 

Îmbracă un copil- proiect umanitar Cristescu Mariana, Vasile Diana, Stanescu Iulian 

 

 

RAPORTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
În anul școlar 2019-2020, activitatea educativă a şcolii noastre a vizat cunoașterea și 

respectarea cerințelor programului național și județean de educație, a programului managerial 

al unității școlare și implicarea tuturor cadrelor didactice în realizare responsabilă a 

activităților propuse, precum și conceperea unor acțiuni, respectând principiile de continuitate 

și diversitate de conținut. De asemenea, am avut în vedere, diversificarea activităților 

extrașcolare, pentru a atrage elevii într-un spatiu educativ adecvat. 

Activitățile extracurriculare din semestrul I au fost complexe, s-au bazat pe o bună 

comunicare, au fost tratate cu seriozitate şi au implicat atât elevi și cadre didactice, cât și 

părinţi şi reprezentanţi ai  comunităţii locale. În semestrul al II-lea, activitățile extracurriculare 

au fost limitate și s-au desfășurat în mare parte on-line, din cauza situației de urgență și a 

multiplelor restricții ce au afectat întreaga societate.  

            

Au fost propuse și vizate următoarele obiective:  

 proiectarea eficientă a activității educative; 

 dezvoltarea capacității de cunoaștere și facilitarea relațiilor interpersonale; 

 atragerea de noi parteneri în derularea programelor educaționale; 

 valorizarea abilităţilor şi competenţelor elevilor;  

 stimularea implicării elevilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, 

cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;  

 utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de 

integrare socială şi participare activă în comunitate. 

 

Pentru atingerea acestor obiective, am planificat și desfășurat activități educative 

extrașcolare, având în vedere interesele, abilitățile, aptitudinile și nevoile de formare 

profesională ale elevilor noștri. 
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Activităţile extracurriculare s-au desfăşurat lunar, la fiecare comisie aflată în subordine şi 

au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui. Astfel, activităţile realizate s-au situat în 

sfera Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare 

personală, Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei 

pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, 

Educaţiei incluzive, Educaţiei ecologice. 

Au fost încheiate parteneriate cu Poliţia locală, Jandarmeria, I.S.U. Banat, Biblioteca 

Universității Timișoara, cu alte unități școlare, cu diferite cabinete medicale etc., în vederea 

lărgirii paletei de activităţi extraşcolare oferite elevilor. 

Dintre cele mai reprezentative activități desfășurate în cursul anului şcolar 2018-2019, 

semestrul I, menționăm: 

o Campania socială ÎMBRACĂ UN COPIL 

Școala Gimnazială Nr. 19 „Avram Iancu” Timișoara a fost unul dintre cei mai importanți 

parteneri ai asociației COPILUL DIN MINE, în cadrul campaniei ÎMBRACĂ UN COPIL, 

desfășurată în perioada noiembrie - decembrie 2019. Asociația derulează această campanie de 

4 ani, în preajma Sărbătorilor de Crăciun. În cadrul acestei campanii sunt cuprinși copii din 

orfelinate, din mediul rural sau alte medii defavorizate, scopul fiind donarea unor geci noi, 

potrivite sezonului rece, care vor fi dăruite copiilor. 

Datorită implicării conducerii școlii, a cadrelor didactice, a elevilor și a familiilor acestora, 

școala nostră a contribuit la această campanie cu aproximativ 200 de cadouri conținând geci 

noi, dulciuri, jocuri și rechizite, aducând bucurie copiilor nevoiași din județele Timiș, Arad și 

Caraș-Severin.  

Coordonatorul proiectului, în care au fost implicați mulți elevi, părinți și profesori din școala 

noastră, a fost prof. Opriș -Sirca Ligia Andrada. 

o Proiectul PĂDUREA URBANĂ, iniţiat de portalul de Ştiri pentru copii, a fost susţinut de 

Muzeul Naţional al Banatului, Fundaţia 360 de grade şi Consiliul Judeţean Timiş. Scopul 

proiectului a vizat stimularea creativităţii elevilor, dar şi conştientizarea importanței reciclării. 

Astfel, elevii școlii noastre, alături de alți elevi și studenți din Timișoara, au creat, în premieră, 

o „pădure urbană de brazi”, pe o suprafaţă de 2.500 de metri pătraţi, expusă publicului în 

curtea interioară a Bastionului Therezia, într-un concept inedit şi ecologic, folosind materiale 

reciclabile.   

Coordonatorul proiectului, în care au fost implicați mulți elevi, părinți și profesori din școala 

noastră, a fost prof. Circu Camelia. 

o TÂRGUL ȘCOLII, propus de conducerea școlii și susținut cu tot sufletul de elevii, părinții și 

cadrele didactice din școală, s-a desfășurat în 4 octombrie 2019. Fiecare clasă și-a amenajat 

standuri și elevii au expus obiecte școlare, cărți, rechizite sau lucruri confecționate de ei. 

Bucuria a fost maximă, atât pentru „vânzători”, cât și pentru „cumpărători”. Prin aceste acţiuni 

se dezvoltă spiritul antreprenorial, sunt valorizate abilităţile şi competenţele elevilor. De 

asemenea, este notabilă implicarea entuziastă a părinţilor în viaţa şcolii prin susținerea 

evenimentelor de acest fel. 
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o Proiectul european ERASMUS+ Trois langues, deux pays, un média, ce presupune 

colaborarea pe o perioadă de doi ani (2018-2020) între cele două școli partenere, Collège 

JEAN MERMOZ din Franța și Școala Gimnazială Nr. 19 „AVRAM IANCU” din Timișoara, 

în scopul îmbunătățirii competențelor lingvistice ale elevilor, dar și pentru realizarea unei 

deschideri culturale, în spațiul comun european. 

Prima etapă a proiectului s-a focalizat pe stabilirea unei legături între elevii din cele două 

școli, printr-un schimb de scrisori personale de prezentare, comunicarea prin poșta electronică, 

prezentarea școlilor.  

Până la finalul semestrului, elevii din cele două țări au colaborat la realizarea primului număr 

al publicației Universul franco-român. Elevii noștri au scris diferite articole în care vorbesc 

despre școală, despre preocupările lor, despre tradițiile țării noastre. Profesorii implicați sunt: 

prof. dr Muntean Claudia Tatiana, directorul școlii, prof. Circu Camelia, director adjunct, 

prof. limba franceză Ramona Gancea. 

o Ziua Internaţională a Educaţiei, prilej pentru desfășurarea unor activități cultural-

artistice, atât la clasele I-IV, cât și la gimnaziu: proiecte, realizarea unor desene sau afișe, 

exprimarea gândurilor pentru acest domeniu prin creații literare, menite să evidențieze rolul 

profesorului precum şi importanța culturii și a educației în societate. 

Elevii au vizionat filme documentare despre semnificaţia zilei dedicate educatorului, au 

confecţionat produse şi materiale didactice, au participat la concursuri de cultură generală, de 

pictură, activităţi sportive, jocuri didactice sau discuţii despre drepturile copiilor. 

o Campania DOPURI PENTRU O CAUZĂ  

Inițiatorul și coordonatorul campaniei, Octavian Stana, menționează faptul că „este o 

campanie socială și de mediu, care încercă să unească două ramuri importante pentru o 

societate: ramura socială, adică printr-un gest mic poți să-ți ajuți aproapele și în al doilea rând 

ramura ecologică, adică prin colectarea și reciclarea dopurilor de plastic protejăm mediul 

înconjurător”.  

Campania Dopuri… pentru o cauză constă în colectarea de capace de plastic (capace de la 

pet-uri de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 litri, capace de la cutii de lapte, suc natural, etc.). Scopul 

campaniei constă în ajutarea unor persoane care au nevoie de scaun cu rotile sau de alte 

dispozitive medicale. 

Campania doreşte să ajute cât mai multă lume şi astfel s-a extins, chiar şi la nivel naţional. 

Copiii din clasele cu cea mai mare implicare vor fi premiați la finalul anului școlar. 

 

o 1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

Activitățile s-au desfășurat în decembrie 2019 și au urmărit documentarea corectă, 

desfășurarea și diseminarea, în diverse forme: proiecte, redactarea unor texte pentru revista 

școlii, concursuri, prezentarea unor costume naționale din diverse regiuni: Personalităţi ale 

Marii Uniri; 1 Decembrie 1918 în conştiinţa neamului - sesiune de referate; Copiii şi Marea 

Unire – expoziţie de desene realizate de elevii claselor a VI-a şi a VII-a; 1 Decembrie - istoria 
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românească în context european  (Prezentări PPT); Personalităţi care au marcat istoria ţării 

(concurs); Elevii de azi, ziariştii de mâine - redactarea unor articole pentru revista şcolii. 

o SĂRBĂTORILE  DE IARNĂ - Obiceiuri de Crăciun  

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în luna decembrie, elevii școlii, coordonați de cadrele 

didactice au organizat un program variat de activități: prezentarea unor materiale PowerPoint 

cu tradiţiile de Crăciun, de Anul Nou la români şi la alte popoare europene, interpretarea unor 

colinde în română şi în engleză, obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă la popoarele 

europene. Activitățile au adus magia Crăciunului şi a sărbătorilor de iarnă în inimile elevilor, 

profesorilor și ale părinţilor spectatori.   

 

La BIBLIOTECA ȘCOLII s-au desfășurat activități extracurriculare, în parteneriat cu d-na 

prof. Jinga Florina, după cum urmează: 

 Călătorie dincolo de mare, activitate realizată cu elevii clasei I A, înv. Crunțeanu Ondina 

(sept. 2019); 

 Soarele, gerul și vântul, poveste de septembrie, clasa I C, înv. Zaharia Raluca (sept. 2019); 

 Carte tipătiă versus e-book lectură și dezbatere cu elevii clasei a VIII-a B, dirig, prof. Urdea 

Claudia; 

 Vivaldi și cele patru anotimpuri, activitate realizată cu copiii din clasele a III-a D, înv. Dima 

Dorina, a III-a F, înv. Șerban Angela, împreună cu prof. Ilieș Vasile (oct. 2019); 

 Spirit românesc, expoziție realizată în cadrul Proiectului european ERASMUS+ Trois 

langues, deux pays, un média, cu lucrările elevilor noștri și cu cele ale corespondenților 

francezi, de la Collège JEAN MERMOZ, inspirate de folclorul românesc; activitate 

coordonată de prof. Elena Badea Ionescu (14-15 oct. 2019); 

 Ce găsim într-o carte? - activitate cu elevii clasei a II-a F, înv. Ștefănescu Ioana (oct. 2019); 

 De la cuvânt la emoție – incursiune în lirica românescă - lectură și dezbatere cu elevii 

clasei a VIII-a E, dirig, prof. Ocsko Mariana. 

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

o Profesori calificați, responsabili, implicați afectiv în realizarea activitățor cu elevii; 

o Existența bibliotecii atât ca dotare, cât și ca spațiu complementar pentru activități 

extracurriculare; 

o Diversitatea propunerilor făcute de cadrele didactice și de elevi pentru realizarea programului 

de activități educative; 

o Atragerea elevilor în proiecte de interes județean și național; 

o Disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare; 

o Mediatizarea activităților extracurriculare în comunitate, prin mass-media locală și județeană. 
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PUNCTE SLABE 

o Lipsa unei comunicări permanente între diriginți și părinții elevilor; 

o Abordarea cu neîncredere a influenței pozitive a activităților educative asupra dezvoltării 

personalității elevului; 

o Starea materială precară a multor familii (multe activități extraccuriculare implică finanțare: 

excursii, vizite, confecționarea unor obiecte etc.); 

o Lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile extracurriculare. 

 

OPORTUNITĂȚI 

o Creșterea receptivității unor părinți în rezolvarea unor situații tensionate;  

o Realizarea parteneriatului școala - familie prin Comitetul de părinți pe școală;  

o Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă, pentru activităţi organizate în 

parteneriat, în interes reciproc; 

o Posibilitatea implicării elevilor in proiecte și programe educative și susținerea lor de către 

părinți. 

 

AMENINȚĂRI 

o Tendința unor elevi de a intra în grupuri cu grad ridicat de risc și scăderea interesului pentru 

învățătură; 

o Dezinteres în familie pentru educația și formarea propriilor copii; 

o Reticența unor elevi de a participa la ședințe de consiliere individuală; 

o Impactul nefast al emisiunilor și publicațiilor care promovează violența. 

 

În afara programelor/ proiectelor/ parteneriatelor menționate, pe parcursul semestrului au 

mai fost organizate de către diriginți, conform programului de activități extracurriculare al 

clasei, următoarele acțiuni educative: excursii, vizite la muzee și case memoriale, vizionarea 

unor spectacole de teatru sau a unor filme, întâlniri tematice cu medici de familie sau de 

specialitate (medic stomatolog). 

 

 

PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ 
 

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

dezvoltare a competenţelor, astfel încât cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate 

într- o varietate de astfel de activităţi unele în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de 

educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea 

competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  
 Perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice din școala noastră s-a 

realizat astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   
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 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau 

a consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale ; 

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

avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  ( CCD, ISJ, MEN).  
Cadrele didactice din școala noastră au participat la consfătuirile organizate de ISJ Timiș la 

începutul anului școlar. În cadrul comisiilor organizate la nivelul școlii s–au desfășurat lecții 

demonstrative, mese rotunde sau susținere de referate cu scopul de a împărtăși din 

cunoștintele acumulate și celorlati colegi de catedră. Tot ca activitate de perfecționare poate fi 

considerată si organizarea de activitati extracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente, 

activități ce au fost organizate în toate structurile Școlii Gimnaziale Nr. 19 „Avram Iancu” 

Timișoara, cu rezultate remarcabile.  

Având în vedere obligativitatea, conform legii, de a acumula un număr de credite (90) în 

decursul a cinci ani școlari (cincinale stabilite de la obținerea gradului definitiv) cadrele 

didactice au participat la activități de formare pentru acumularea creditelor necesare. 

              

                               ANALIZA  SWOT A  ACTIVITĂȚII  DE                                   

                        PERFECȚIONARE  ȘI  FORMARE  CONTINUĂ 

 

PUNCTE TARI 
- personal didactic calificat, performant, preocupat de propria perfecționare și formare 

continuă, cu disponibilitate pentru inovație și muncă în echipă; 

- ponderea mare a cadrelor didactice titulare;  

- gradul de perfecţionare ( grad I); 

- pregătirea profesională a managerilor şi a cadrelor didactice; 

- relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ; 

- există o bună delimitare a responsabilităţii cadrelor didactice şi o bună coordonare a 

acestora; 

- interesul cadrelor didactice față de activitatea de mentorat in vederea consilierii viitoarelor 

cadre didactice ;  

- suportul direcțiunii școlii în vederea participării la cursuri de formare / perfecționare.   

 

PUNCTE SLABE 
- slaba motivare a unor cadre didactice; 

- slaba implicare în activitătile şcolii a unor cadre didactice; 

- alegerea  unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanță cu nevoia de dezvoltare 

personală. 

 

OPORTUNITĂȚI 

   - numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună; 



                                 MINISTERUL   EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

                                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.  19 „AVRAM  IANCU” 

                                 BD. CETĂŢII NR. 24 

               TIMIŞOARA  300397 

               TEL :  0256 / 444733; FAX  0256 / 444178 

                www.scoala19avramiancu-tm.ro 

               E-MAIL   scoala19avramiancu@yahoo.com 

                                 R O M Â N I A 

 

 

 79 

   - varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, universităţi, proiecte 

ale Ministerului; 

   - creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite; 

   - oferta variată a CCD și a altor furnizori de formare; oferta cursurilor de perfecționare/ 

master/ studii posuniversitare, etc. 

      

AMENINȚĂRI 
  -scăderea prestigiului profesiei didactice; 

  -educaţia nu mai e privită ca un mijloc de promovare socială; 

  -fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare  comparativ cu anii anteriori. 
                    

Concluzionând, în anul școlar 2019-2020, perfecţionarea și formarea continuă a 

cadrelor didactice din școala noastră s-a realizat astfel: 

  -prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

  -prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice; 

   -prin schimburi de experienţă profesională; 

   -prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau 

internaţionale, conferinţe; 

   -prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori 

sau colaboratori; 

   -prin cursuri postuniversitare; 

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

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

Perfecţionare și formare continuă – Analiza SWOT 

  

 

RAPORTUL C.E.A.C. 

 

1. Activități desfășurate/în curs de desfășurare: 

 

 finalizarea RAEI/ 2018-2019, încărcarea sa pe platforma ARACIP și generarea 

raportului pentru anul în curs; 

 pregătirea pentru inițierea procedurii de evaluare externă; 

 încărcarea bazei de date cu documentele școlii pentru anul în curs, pe platforma 

ARACIP; 

 planificarea activităților prioritare pentru anul școlar 2019 – 2020; 

 stimularea excelenței – urmează centralizarea datelor pentru rezultatele 

obținute la competițiile școlare; 

 

2. Completarea, arhivarea și distribuirea tuturor procedurilor: 

 

 în 2014 existau 50 de proceduri; 
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 în 2020 există 172 de proceduri operaționale și de lucru care vizează sectoarele 

didactic și nedidactic; 

 urmează încărcarea listelor acestor proceduri pe platforma ARACIP și 

distribuirea lor fiecărui responsabil; 

 aceste proceduri au fost multiplicate în 3 exemplare și vor fi într-un portofoliu 

complet al directorului și  unul pentru CEAC; 

 procedurile pentru responsabili vor avea instrumente și anexe (chestionare, 

procese verbale, tabele, statistici, anchete, rapoarte ș.a.); 

 toate procedurile au cod și număr de înregistrare, urmând a fi predate într-un 

consiliu profesoral cu temă. 

 

o Creșterea responsabilității educaționale la nivelul autorităților locale și consolidarea 

parteneriatului cu organizațiile sindicale din domeniul invățământului 

 

Efectele parteneriatului cu comunitatea locală sunt de natură să asigure performanțe 

școlare crescute, accesul deschis spre informație și comunicare, dezvoltarea personală atât a 

copiilor cât și a adulților implicați. 

Pornind de la aceste considerente, una dintre directiile majore de acțiune ale școlii 

noastre a constituit-o dezvoltarea, extinderea relațiilor de parteneriat cu comunitatea locală, 

prin cultivarea unei relații deschise, facilitarea accesului acesteia la informațiile cu caracter 

public, prin aducerea la cunoștință părinților, elevilor, membrilor comunității a problemelor 

cu care se confruntă școala azi, inclusiv solicitarea sprijinului partenerilor locali în 

soluționarea acestora. Informarea părinților, elevilor, membrilor comunității s-a realizat prin 

folosirea unor metode care s-au dovedit a fi eficiente: 

 afișarea tuturor informatiilor cu caracter public la avizierul școlii și popularizarea 

acestuia în rândul elevilor, cadrelor didactice, membrilor comunității;  

 actualizarea permanentă a avizierului cu informatii de interes, referitoare la Evaluarea 

Natională, legislația în domeniul învătământului, modificările apărute în curriculum, proiecte 

și programe educationale etc.;  

 asigurarea unui program de întâlniri prin intermediul ședințelor și lectoratelor cu 

părintii; 

 mediatizarea activitătilor școlii în mass-media; 

 participarea reprezentantilor școlii la diverse reuniuni, conferințe, seminarii, 

organizate la nivel local și central, care au abordat diverse teme de interes public. 

 

o Comunicarea instituțională 

 

Părinții și reprezentanții comunității locale valorizează pozitiv școala, în baza unor 

rezultate observate în timp, prin experiențele observate / trăite in mediul de apartenență             

socio-familial, socio-comunitar, social. 
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În planurile / obiectivele școlii sunt vizate parteneriate cu familiile copiilor, acestea având 

efecte semnificative, în principal la învățământul primar. Se proiectează și se derulează 

activități menite să îmbunătățească prezența părinților elevilor de gimnaziu în viața școlii. 

Au fost dezvoltate parteneriate active cu părinții, așa încât relația lor cu școala să capete 

conotații implicative. Părinții sunt implicați în activitatea 

managerială, prin reprezentanții în Consiliul reprezentativ al 

părinților și în Consiliul de administrație, precum și prin Asociația 

părinților, cu statut de ONG; echipa managerială este atentă la 

sugestiile acestora și le ia în considerare pentru dezvoltarea școlii. 

Școala acceptă sugestii și opinii critice din partea părinților, 

facilitează în mod curent exprimarea opiniilor acestora în legătură cu 

gradul de satisfacție în raport cu serviciile oferite, construiește  o 

relație care se dorește să fie continuu deschisă și generatoare de 

informații, de feed-back prin a cărui valorificare se pot regla foarte multe din disfuncțiile 

școlii.    

Se organizează frecvent întâlniri ale învățătorilor și profesorilor diriginți cu părinții și 

lectorate la care participă specialiști în educație, psihologi, medici. Echipa managerială are 

deschidere spre părinți printr-un program larg de audiențe, prin participare la ședințe cu 

părinții, prin întîlniri directe atunci când părinții doresc să semnaleze sau să sugereze ceva. 

În privința parteneriatului cu comunitatea locală, relațiile și activitățile școlii s-au focalizat 

pe direcția școală – autoritatea locală, școală –ONG-uri locale,  școală – biserică. Aceste 

demersuri au generat efecte benefice, respectiv cunoașterea valorilor comunității, deschiderea 

de orizonturi noi de cunoaștere pentru elevi - altele decât cele școlare, achiziții în planul 

educației pentru valori, al educației pentru viață, vizibilitatea școlii în comunitate. 

Școala are o adevărată tradiție în a dezvolta relații de colaborare și numeroase parteneriate 

cu alte școli din oraș, din țară și chiar din străinătate, în a desfășura activități, programe, 

proiecte comune, prin care încurajează cunoașterea, prietenia, toleranța, deschiderea spre nou. 

 

o Serviciul Financiar-contabil, Secretariat, Administrativ 

 

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  

 

Ec. Kenez Simona - contabil șef 

 

Activitatea desfășurată de Compartimentul financiar a cuprins următoarele: 

- întocmirea proiectului de buget pentru bugetul local, bugetul de stat și venituri 

extrabugetare 

- execuția bugetului aprobat 

- înregistrarea în contabilitate a statelor de plată a salariilor și întocmirea ordinelor de 

plată a acestora 

- întocmirea situațiilor financiare lunare și trimestriale și depunerea acestora la Primăria 

Timișoara, Inspectoratul Școlar al județului Timiș și on-line în aplicația Ministerului 

Finanțelor 
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- întocmirea monitorizării cheltuielilor de personal la buget local, buget de stat și 

venituri proprii 

- întocmirea și depunerea la Primăria Timișoara, la fiecare sfârșit de lună, a situației 

plăților restante și funizorilor neachitați 

- operarea în contabilitate a încasărilor din venituri extrabugetare 

- plata furnizorilor aprobați de către ordonatorul de credite 

- înregistrarea extraselor de cont și verificarea soldurilor conturilor din balanța contabilă 

la fiecare sfârșit de lună 

- întocmirea situațiilor legate de costul standard per elev 

- întocmirea CEC-urilor de numerar pentru ridicarea burselor și a alocațiilor de hrană și 

îmbrăcăminte pentru copiii cu CES 

- întocmirea anexelor legate de activitatea de investiții 

- înregistrarea în aplicația Control angajamente bugetare a tuturor facturilor emise de 

furnizori, a salariilor și întocmirea de recepții în vederea achitării acestora 

- înregistrarea în aplicația finanțare.org a tuturor bugetelor, a necesarului de bani pentru 

salarii, fond pentru plata persoanelor cu handicap neîncadrate 

- solicitarea deschiderilor de credite bugetare pentru salarii, cheltuieli materiale, burse, 

alocații pentru copii cu CES, transport profesori, investiții 

- valorificarea inventarierii patrimoniului 

- arhivarea tuturor actelor contabile 

- întocmirea tuturor situațiilor contabile solicitate de Primăria Timișoara și Inspectoratul 

Școlar al Județului Timiș 

Înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin 

respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de întocmire sau de 

intrare în unitate şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice. Operaţiunile contabile 

sunt evidenţiate în contabilitate în perioada corespunzătoare şi sunt înregistrate în 

conturi în conformitate cu planul de conturi pentru institutiile publice.  

 

COMPARTIMENT SECRETARIAT 
 

Popescu Cornelia - secretar  șef 

Sîrca Maria - secretar 

              Această  activitate   s-a desfășurat  conform Planului managerial  întocmit  cu specific   

pentru  compartimentul secretariat, respectând următoarelor priorități:  

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

a) Respectarea planurilor manageriale ale şcolii 

- a fost  asigurată  interfaţa dintre şcoală şi beneficiar ( elev, părinte, cadre didactice); 

b) Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului. 

-   funcţionarea secretariatului cu resursele umane existente în organigrama unității 

școlare, d-na secretară Sîrca Maria pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de 

învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de 

direcţiune. 
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c) Realizarea planificării calendaristice a compartimentului 

- întocmirea planificării semestriale a activității compartimentului secretariat vizând 

toate situaţiile  şi statisticele  solicitate. 

-      gestionarea  riscurilor pentru activitatea de secretariat 

d) Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare 

  -  procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară și mobilitatea 

personalului didactic (legi, ordine, decrete, instrucţiuni, metodologii) care  au fost  

prezentate direcţiunii  în vederea aplicării, pentru buna desfăşurare a activităţii 

compartimentului secretariat; 

e)  Folosirea tehnologiei informatice în proiectare 

-  folosirea  produsele software din dotarea unităţii. 

-  întocmirea  diverselor  situaţii necesare procesului instructiv – educativ şi activităţilor de 

secretariat;  

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

a) Organizarea documentelor oficiale 

- întocmirea şi transmiterea  la termenele stabilite  a situaţiilor statistice şcolare şi 

statelor pentru salarii, pentru concedii medicale  

-  întocmirea  statelor de plată pentru acordarea burselor şcolare; 

      -     verificarea eligibilității  dosarele pentru acordarea rechizitelor şcolare; 

 

       - redactarea  documentelor necesare pentru organizarea și desfășurarea concursurilor 

organizate pentru ocuparea posturilor vacante, scoase la concurs. 

         - redactarea  corespondenţei şcolare; 

 

b ) Asigurarea ordonării şi arhivării documentelor 

- arhivarea  documentele  nou create, depozitarea și ordonarea documentelor arhivate 

într-un  spațiu nou creat, specific. 

 

c)  Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii. 

-      actualizarea  dosarelor personale ale angajaţilor; 

-     completarea și actualizarea programului privind evidența elevilor în SIIR  

-     înscrierea corectă a  datelor în programul de salarizare şi Revisal; 

-     evidenţa privind modificările salarizării, treptele, gradaţiile, gradele didactice,  

-    întocmirea  documentelor de personal ( adeverinţe, copii, etc) pentru angajaţii unităţii la 

solicitarea acestora; 

-     întocmirea  dosarelor  de pensionare ale salariaţilor. 

-     înscrierea în fişele de încadrare anuală, gradul didactic, datele privind vechimea, salariul, 

statutul de încadrare  ( titular, suplinitor, detaşat); 

 

 

d) Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor 

-    procurarea, completarea , eliberarea  şi  evidenţa actelor de studii; 

-    completarea  cataloagele de corigenţă  
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-   completarea  situaţiilor statistice ale elevilor şi claselor la începutul anului şcolar şi la 

sfârşitul semestrelor pe baza datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral; 

-   actualizarea  permanentă a  registrului  de evidenţă şi înscriere a elevilor; 

-  verificarea dosarelor de înscriere și operarea în baza de date privind  înscrierea elevilor în 

clasa pregătitoare  a anului școlar 2016-2017  

 

 

 

3.   COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE, vizează următoarele : 

a) Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului 

b) Raportarea periodică pentru conducerea unităţii 

c) Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment 

d) Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor 

e) Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi. 

 

4. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA 

IMAGINII ŞCOLII 

a) Planificarea activităţii prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii 

şcolii. 

COMPARTIMENT  ADMINISTRATIV 

 

Administrator -  ing. Stanciu Rodica 

 

- a întocmit zilnic planul de muncă al sectorului administrativ, cu sarcini concrete pe 

fiecare angajat: 6 îngrijitori curăţenie, 2 paznici noapte, 2 paznici de zi, 1 muncitor 

întreţinere. 

- a realizat zilnic aprovizionarea cu materialele necesare igienei, pentru grupurile 

sanitare copii şi profesori şi materialele de reparaţii necesare pentru toate corpurile de 

cladiri ( P-ţa A. Iancu şi A. Movilă)  

- a controlat în fiecare clasa starea mobilierului, a materialelor didactice, a instalaţiilor 

electrice, orice defecţiune fiind remediată pe loc. 

- Zilnic a repartizat pe clase, ,,Laptele şi Cornul” în cadrul Programului Guvernamental. 

- A luat măsuri de preîntîmpinarea incendiilor şi măsuri de Protecţia Muncii a 

angajaţilor din sectorul administrativ 

- La începutul anului şcolar a luat măsuri de pregătire în bune condiţii a cursurilor: clase 

zugrăvite, holuri zugrăvite, grupuri sanitare dezinfectate 

- A luat măsuri de aprovizionare cu materiale igienico-sanitare şi de birotică, din sumele 

repartizate de la Bugetul Local. 

- A întocmit necesarul lucrărilor de reparaţii la nivelul şcolii şi apoi a întocmit 

formularele necesare achitării furnizorilor pt. aceste lucrări 

- A întocmit formularele necesare achitării furnizorilor pt. materialele igienico-sanitare 

şi de birotica 

- la sfîrşitul anului calendaristic a participat la Inventarul Anual al patrimoniului 

împreună cu Comisia de Inventariere  



                                 MINISTERUL   EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

                                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.  19 „AVRAM  IANCU” 

                                 BD. CETĂŢII NR. 24 

               TIMIŞOARA  300397 

               TEL :  0256 / 444733; FAX  0256 / 444178 

                www.scoala19avramiancu-tm.ro 

               E-MAIL   scoala19avramiancu@yahoo.com 

                                 R O M Â N I A 

 

 

 85 

- trimestrial întocmeste Anexa 9 şi Anexa 10 referitor la nr. de copiii şi la nr. de porţii 

de Lapte şi Corn şi le înaintez la Consil. Jud. Timiş  

- în fiecare an centralizeaza CERERE de 2% și le depune la ANAF Timiș 

- a întocmit Programarea concediilor de odihna pt. anul 2019 pt. tot personalul 

nedidactic 

- in sem. II odata cu declansarea pandemiei, in conditii de maxima siguranta, a facut 

achizitii de materiale dezinfectante, manusi de unica folosinta, sapun lichid. 

- la Evaluarea Nationala pentru cls.aVIII a, a facut traseul pentru fiecare grupa de elevi, 

a montat dispensere cu dezinfectant pe fiecare hol si la intrare cadre didactice si elevi. 

- la incheierea Evaluarii a luat masurile de dezinfectare a claselor. 

- A tinut permanent legatura cu furnizorul de unitati modulare care au fost montate in 

curte, pe platforma betonata. 

- A tinut legatura cu firmele care au realizat Proiectul pt. Unitatile modulare, pentru 

realizarea bransamentului la apa si canalizare si a celui electric. 

- A asigurat plata facturilor necesare pentru aceste lucrari. 

 
 

COMPARTIMENT INFORMATIC 

Focșan Corina, informatician 

- pentru începutul noului an școlar în condiții bune a verificat toate calculatoarele din 

laboratorul de informatică; 

- a instalat soft-uri pe calculatoarele unităţii; 

- a realizat orarului şcolii la început de an și modificările apărute în timpul anului școlar; 

- a asigurat la cerere asistenta cadrelor didactice și elevilor privind lucrul pe calculator; 

- a făcut parte din comisia de evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în 

anul școlar 2019-2020 ca persoană de contact; 

- a făcut parte din comisia de bacalaureat sesiunea iunie-iulie  2019-2020 ca secretar in 

centrul zonal de evaluare; 

- a făcut parte din comisia de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2019-2020 ca 

secretar in centrul zonal de evaluare; 

- a făcut parte din comisia de contestații la examenul de definitivat ca informatician în 

cadrul comisiei  

- a realizat baza de date la Olimpiada județeană a elevilor din învățămîntul primar „Ai 

parte, ai carte”; 

- a făcut parte din comisia de testare a elevilor pentru Centrul de Excelență – Excelență 

în matematică și tehnici digitale; 

- a facut parte din comisia de înscriere în învățământul primar; 

- a cooperat cu compartimentele secretariat, contabilitate, administrație și bibliotecă 

pentru rezolvarea diverselor evenimente apărute. 

 

 

 



                                 MINISTERUL   EDUCAŢIEI  ȘI CERCETĂRII 

                                 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.  19 „AVRAM  IANCU” 

                                 BD. CETĂŢII NR. 24 

               TIMIŞOARA  300397 

               TEL :  0256 / 444733; FAX  0256 / 444178 

                www.scoala19avramiancu-tm.ro 

               E-MAIL   scoala19avramiancu@yahoo.com 

                                 R O M Â N I A 

 

 

 86 

 

 

o Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație 

 

Nu există nici un caz de părăsire timpurie a sistemului de educație.  

 

o Competențe de bază 

 

Toate demersurile didactice se desfășoară în vederea însușirii de către toți elevii a 

competențelor de bază. 

 

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

 

Toate cadrele didactice pun accent pe utilizarea noilor tehnologii în procesul de 

predare-învățare-evaluare. Conducerea școlii facilitează integrarea tehnologiilor în 

demersul didactic, asigurând condițiile necesare. Astfel, în toate sălile de clasă și 

laboratoarele există câte un calculator cu acces la Internet și videoproiector. 

Dispunem de un laborator media conectat la Internet, dotat cu 30 calculatoare și tablă 

Smart, în care se desfășoară lecții interactive.  

Am constatat un real succes în folosirea soft-urilor educationale existente în cadrul 

orelor; uneori acestea sunt prezentate de pe un singur calculator pe whiteboard. Aceasta 

reprezintă o metodă modernă, adăugată la celelalte metode didactice, reprezentând o 

diversificare în folosul elevilor. 

In perioada martie-iunie, când activitatea didactică s-a desfăurat on-line, au fost 

folosite cu success platformele educaționale. 

 

o participarea adulților la învățarea pe parcursul întregii vieți 

 

Cadrele didactice au participat, ori de câte ori a fost posibil, la: 

 activități de învățare în contexte formale organizate de unități și instituții de 

învățământ preuniversitar și superior, centre de educație și formare profesională din 

subordinea ministerelor sau autorităților publice locale, furnizori publici și privați de educație 

și formare profesională autorizați/acreditați în condițiile legii, organizații nonguvernamentale 

ori guvernamentale care oferă programe autorizate în condițiile legii, angajatori care oferă 

programe de formare profesională.  

 activități de învățare în contexte nonformale organizate de instituții și 

organizații, centre de îngrijire și protecție a copilului, palate și cluburi ale elevilor, la locul de 

muncă, instituții culturale precum muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, centre de 

documentare, cinematografe, case de cultură, precum și asociații profesionale, culturale, 

sindicate, organizații nonguvernamentale. 

 învățarea informală, adesea neintenționată și neconștientizată și se poate 

produce atunci prin activități în familie, la locul de muncă, în comunitate, în rețele sociale, în 

activități de voluntariat, sportive ori culturale sau altele asemenea. 
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Capitolul al VI-lea: CONCLUZII 

 

o aspect pozitive 

-școala a asigurat materialele necesare bunei desfășurări a procesului de învățământ  

-școala dispune de spații moderne, bibliotecă, săli de clasă confortabile, dotate la nivel 

superior 

-au fost asigurate condiții foarte bune pentru desfășurarea activităților  

-școala are o bună colaborare cu ISJ, alte instituții de învățământ, instituții de cultură și 

artă, cu comunitatea de afaceri  

-majoritatea cadrelor didactice s-a preocupat pentru dezvoltarea personal și profesională 

-există o bună colaborare cu Consiliul Reprezentativ al părinților și cu Asociația 

”Împreună pentru școala 19” 

-au fost realizate foarte multe activități educative, care au contribuit la formarea elevilor 

pe principiile și practicile europene 

 

o aspecte negative 

-slaba colaborare cu unele familii ale elevilor 

-menținerea programului în două schimburi 

 

o concluzii și direcții care necesită îmbunătățiri 

-continuarea unor campanii de strângere de fonduri cu participarea cadrelor didactice, a 

părinților, a Asociației nonprofit “Împreună pentru Școala 19” 

-utilizarea eficientă, economică și efectivă a fondurilor alocate de la bugetul de stat, local, a 

veniturilor proprii, a donațiilor și sponsorizărilor 

- Colaborarea eficientă cu reprezentanții Primăriei, ai Consiliului Local Timișoara în C.A. și 

C.E.A.C.  

-asigurarea fluxurilor informaționale eficiente între școală și factorii locali, agenții economici, 

ONG-uri etc. 

-participarea cadrelor didactice din școală la cursuri de formare pe gândire critică, metode 

alternative de predare și evaluare 

-crearea unui lobby puternic în cadrul factorilor de decizie locali prin  reprezentanții acestora 

în organismele de conducere a școlii    

-participarea cadrelor didactice din școala noastră la mobilități individuale pentru împărtășirea 

unor modele de bune practici 
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Acest raport a fost: 

- dezbătut și aprobat în Consiliul profesoral din 21.09.2020 

- dezbătut și aprobat în ședința Consiliulul reprezentativ al părinților din 02.10.2020 

- analizat și aprobat de Asociația părinților ”Împreună pentru școala 19” în 02.10.2020 

- avizat în Consiliul de administrație din 22.09.2020 

- transmis către Primăria Municipiului Timișoara în 06.10.2020 

- transmis către Inspectoratul Școlar Județean Timiș în 06.10.2020 

- postat pe site-ul școlii în 06.10.2020 

 

 

Director, 

Prof. Dr. Enache Doina Vasilica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


