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LICEUL TEOLOGIC BAPTIST 
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CIF 29145387 

 

I.  INFORMAŢII GENERALE 
 
 
 

A.   DATE DE IDENTIFICARE 

Denumirea unităţii de învăţământ: 
LICEUL TEOLOGIC BAPTIST 
Localitate/judeţ:      
TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ  
Adresa:  str. A. Endre nr 20 
Cod poştal: 300175 
Telefon: 0256 208601; 
Fax: 0356 004823 
E-mail: office@ltbtm.ro 
web: www.ltbtm.ro 
Niveluri de învăţământ: GIMNAZIAL-LICEAL 
CIF :   29145387 
 
 
 
 

B. INFORMAŢII  PRIVIND  EFECTIVELE  DE  ELEVI  în  anul şcolar 2017-2018 

 
Nivel de 

învăţământ 
clasa 

Număr de 
clase 

Număr de 
elevi 

Forma de 
învăţământ 

Limba de 
predare 

Gimnazial, 
din care: 

a V-a 1 23 ZI ROMÂNĂ 
a VI-a 1 30 ZI ROMÂNĂ 
a VII-a 1 30 ZI ROMÂNĂ 
a VIII-a 1 26 ZI ROMÂNĂ 
TOTAL 4 109 ZI ROMÂNĂ 

Liceal, 
ciclul 

inferior 

a IX-a 2 58 ZI ROMÂNĂ 
a X-a 2 59 ZI ROMÂNĂ 

TOTAL 4 117 ZI ROMÂNĂ 
Liceal, 
ciclul 

superior 

a XI-a 2 60 ZI ROMÂNĂ 
a XII-a 2 60 ZI ROMÂNĂ 

TOTAL 4 120 ZI ROMÂNĂ 
 TOTAL LICEU  8 237 ZI ROMÂNĂ 
TOTAL ŞCOALĂ 12 346  ZI ROMÂNĂ 
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Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2017-2018, în funcţie de filieră, profil / domeniu, 

specializare / calificare profesională a fost următoarea: 
 

Nr. 
crt. 

Nivel Filieră Profil Specializare Număr clase 
Număr 
elevi 

1 
Liceal 

Teoretică Real mate - info 
a IX-a 

1 28 
2 Vocaţională Teologic teologie baptistă 1 30 
3 

Liceal 
Teoretică Real mate - info 

a X-a 
1 29 

4 Vocaţională Teologic teologie baptistă 1 30 
5 

Liceal 
Teoretică Real mate - info 

a XI-a 
1 30 

6 Vocaţională Teologic teologie baptistă 1 30 
7 

Liceal 
Teoretică Real mate - info 

a XII-a 
1 29 

8 Vocaţională Teologic teologie baptistă 1 31 
 
 
 
 

C.  INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 

 

1. Personal didactic de conducere 

 Nume şi prenume director:  
 SZUCS ALEXANDRU, grad didactic I, vechime în învățământ – 13 ani    

 Nume şi prenume director adjunct:  - 
 

2. Personal didactic  

 
Nr. 
crt. 

Personal didactic angajat TOTAL 
din care 
feminin 

1 Cadre didactice titulare cu norma de bază în unitate 16 9 
2 Cadre didactice titulare cu norma de bază în altă unitate 1 1 
3 Cadre didactice suplinitoare cu norma de bază în unitate 2  
4 Cadre didactice associate 1 1 

 
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 
Număr personal didactic calificat: număr 

personal 
didactic 

necalificat 

debutanţi 
Doctor   cu gradul I cu gradul II 

cu 
definitivat 

fără 
definitivat 

2 10 4 4 1 0 1 
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3. Personalul didactic auxiliar 

 Total personal didactic auxiliar – 2 persoane. Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie 
de calificări:   
 

Funcţia Număr persoane Calificarea  (DA sau NU) 
SECRETAR 1 (1/2 normă) DA 
ADMINISTRATOR  FINANCIAR 1(1/2 normă) DA 
ANALIST PROGRAMATOR AJUTOR 1(1/2 normă) DA 
 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în 
vigoare: 100%.             
     

4. Personalul nedidactic (administrativ) 

Total personal nedidactic angajat: 2,5                   
Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   
 

Funcţia Număr persoane Calificarea  (DA sau NU) 
INGRIJITOR I 2 DA 
MUNCITOR 1 DA 
 
Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal nedidactic,  conform normativelor în vigoare: 
50%.        
 
 
  

D.  INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

 
Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu 
Număr 
Spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 12 434,4 
2. Cabinete - - 
3. Laboratoare 2 84,45 mp 
4. Sală de educaţie fizică şi sport 1 323,15 
5 Teren de educaţie fizică şi sport 1 858 mp 

 
Unitatea funcţionează într-un singur schimb, durata orei de curs respectiv a activităţilor didactice 

fiind de 50 minute, iar a pauzelor respectiv a activităţilor recreative  fiind de 10 minute, cu o pauză mare 
după a treia oră de curs. 
 
 

E.  INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

 
Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu 
Tip şi număr document 
de deţinere a spaţiului 

Număr 
spaţii 

Suprafaţă 
(mp) 

1. Sală profesorală Toate spaţiile sunt în 
folosinţă în baza unui 

1 27,40 mp 
2. Grupuri sociale 5 95,6 mp 
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3. Sală multifuncţională 

contract de comodat 
încheiat cu Biserica 
Baptistă „BETEL” 

Timişoara  

1 24,60 mp 

 Sala multifuncţională a fost folosită, după nevoie, la orele de sport în sezonul rece, pentru anumite 
programe când acestea s-au făcut cu mai multe clase simultan, susţinerea unor examene, teste, concursuri 
etc. 

F. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu 
Număr 
Spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 10,0 mp 
2. Direcţiune 1 9,95 mp 
3. Contabilitate  1 9,5 mp 
4. Birou administraţie 1 7,25 mp 

 
 

Spaţiile pentru birouri, deşi nu prea generoase ca suprafaţă au satisfăcut în mare nevoile cu excepţia 
faptului că nu există încă posibilitatea amenajării unui spaţiu pentru arhivă, obiectiv care va trebui să fie 
în atenţia conducerii până la realizarea lui.   
 
 

II. MANAGEMENTUL  ŞCOLAR 
 

A. ACTIVITATEA PERSONALULUI DE LA CONDUCEREA LICEULUI 

Conducerea liceului a fost asigurată de domnul  prof. Szucs Alexandru care împreună cu membrii 
Consiliului de Administraţie a asigurat buna desfăşurare a procesului instructiv – educativ, precum şi 
îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul managerial prezentat la începutul anului şcolar. Directorul a 
urmărit respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor care îi revin în calitate de conducător al unităţii şcolare, de 
angajator, de evaluator şi de ordonator de credite, în conformitate cu fişa postului şi a contractului de 
management încheiat cu ISJ Timiş. De asemenea conducerea şi-a asumat răspunderea creării, menţinerii 
şi dezvoltării climatului pozitiv, favorabil, eficient şi creativ urmărind să formeze din membrii 
personalului didactic o adevărată echipă.  

Conducerea Liceului a desfăşurat o activitate transparentă prin comunicare permanentă cu toate 
cadrele didactice şi restul personalului angajat şi nu au existat probleme de comunicare între profesori, 
profesori şi elevi; comunicarea cu părinţii elevilor s-a realizat sistematic prin şedinţe semestriale şi prin 
consultaţii.  

Atragerea părinţilor spre viaţa şcolii s-a realizat prin constituirea consiliului reprezentativ al 
părinţilor la începutul anului şcolar şi prin consultarea preşedintelui acestui Consiliu în diverse probleme. 
De asemenea, comunicarea cu părinţii elevilor s-a realizat sistematic prin participarea la şedinţele cu 
părinţii pe clase şi prin intermediul site-ului şcolii.  

Directorul liceului a efectuat ore de asistenţă, în special la profesorii suplinitori, profesorii 
debutanţi sau la profesorii înscrişi la grade didactice, şi a discutat cu profesorii inspectaţi şi cu şefii de 
catedre/comisii metodice urmărind îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare. Consiliul de 
Administraţie şi-a desfăşurat activitatea respectând tematica şedinţelor propusă la începutul fiecărui 
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semestru, dar a soluţionat în mod operativ toate problemele apărute luând hotărârile care se impuneau în 
fiecare situaţie.   

 
Puncte tari:  
-  asigurarea încadrării cu personal didactic încă de la începutul anului şcolar la toate disciplinele;   
-  rezultate pozitive la nivelul implicării cadrelor didactice în anumite proiecte;  
-  implicarea multor cadre didactice în activitatea de perfecţionare atât prin grade didactice, cât şi prin 
participarea la cursuri de perfecţionare; 
- iniţierea unui program mai susţinut de promovare a imaginii şcolii, printre care menţionăm organizarea 
târgului de Crăciun la care au fost strânse fonduri pentru suportul unor copii din Tanzania, participarea 
corului şcolii la programe în cadrul unor biserici – unul dintre scopuri fiind şi popularizarea şcolii în 
mediul din care şcoala îşi recrutează elevii,  
- determinarea părinţilor de a se implica mai mult în viaţa şcolii. 

 
Puncte slabe:  
- nevalorificarea la maximum a resurselor umane şi materiale de care dispunem în acest moment;  
- unele întârzieri în verificarea documentelor şcolare (condica de prezenţă, cataloage, planificări);  
- numărul insuficient de asistenţe la ore si nerespectarea in totalitate a graficului de asistente;  
- o activitate slabă în cadrul unor comisii pe probleme (comisia de combatere a violenţei, comisia de 
monitorizare etc.)  

B. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI ADMINISTRATIV 

 
Serviciile de secretariat, contabilitate şi administraţie s-au implicat în mod activ în activitatea 

liceului, lucrările curente solicitate de ISJ Timiş fiind realizate la timp. Doamna secretar Olimpia Iozefina 
Pană a asigurat buna desfăşurare a activităţii Comisiei de evaluare a competenţelor din cadrul examenului 
de bacalaureat din luna iunie şi a comisiei Centrului Zonal de Evaluare pentru Evaluarea Naţională din 
luna iulie.  

În calitate de ajutor programator doamna Olimpia Iozefina Pană a administrat reţeaua de 
calculatoare, a completat baza de date SIIIR, a îndeplinit funcţia de ajutor programator in toate comisiile 
de înscriere, admitere si bacalaureat.  

Doamna contabil Raveca Mureşan a organizat şi monitorizat permanent activitatea contabilă la 
nivelul unităţii, aşa încât BVC a fost realizat în totalitate.  

Doamnele îngrijitoare Rafailă Geta şi Dumitrescu Vilica au realizat sarcinile de serviciu într-un 
mod exemplar asigurând atât curăţenia în spaţiile şcolare, dar şi întreţinerea spaţiului şi mobilierului cu 
care acesta a fost dotat.Cojocari Stelian Cosmin și-a îndeplinit funcția de muncitor de întreținere 
remediind toate defecțiunile apărute pe parcursul desfășurării activității școlare în anul școlar 2017-2018.   
 

C. CURRICULUM 
 

Întreaga activitate desfăşurată în Liceul Teologic Baptist pe parcursul anului şcolar 2017-2018, s-a 
derulat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sub directa coordonare a Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Timiş, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din 2016, hotărârile 
de guvern privitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor 
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şcolare, ordinele şi notificările emise de MENCȘ/MEN, precum şi altor acte normative emise de ISJ 
Timiş. De asemenea, proiectarea curriculară a respectat legislaţia în vigoare privind aprobarea Planului 
cadru şi a programelor şcolare.   

   În anul şcolar 2017-2018, Liceul Teologic Baptist din Timişoara a funcţionat ca formă de 
învăţământ cu cursuri de zi acoperind două niveluri de învăţământ: gimnazial şi liceal într-un singur 
schimb. Planul cadru, componentă esenţială a curriculum-ului naţional, a fost aplicat corect, urmărindu-
se alocarea corectă a numărului de ore pentru toate disciplinele şi ţinându-se cont atât de orele care fac 
parte din trunchiul comun, curriculum diferenţiat, precum şi de orele din CDS. Pentru clasa a V-a au fost 
implementate noile planuri cadru și noile programe școlare.  

  Activitatea managerială a fost evaluată de-a lungul anului prin inspecţii tematice efectuate de 
doamna inspector de specialitate, prof. Daniela BUZATU care a verificat periodic, conform graficului de 
inspecţii tematice al ISJ Timiş, corectitudinea întocmirii diverselor documente şi aplicarea corectă a 
planului cadru, a graficelor de desfăşurarea a diverselor activităţi cuprinse în planul managerial.  

 Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat în baza planului cadru de gimnaziu şi a celor de filieră 
teoretică, profil real şi vocaţională, profil teologic, precum şi pe baza planificărilor calendaristice şi a 
proiectărilor unităţilor de învăţare concepute la începutul anului de către fiecare cadru didactic şi 
actualizate pe parcurs. A fost continuat procesul de testare iniţială generalizată la toate clasele şi toate 
disciplinele, folosind teste docimologice construite pe baza matricei de specificaţii, o experienţă care nu 
mai este nouă şi care a condus la creşterea experienţei de evaluare a fiecărui cadru didactic în parte. 

În anul şcolar 2017-2018 oferta curriculară a Liceului Teologic Baptist aplicată la clasă a fost cea 
cuprinsă în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 
crt 

Clasa 
(se completează 

în ordine 
crescătoare, cu 

cifre arabe: P, 1, 
2, ... , 12, 13), 

respectiv Grupa 

Titlul opţionalului (se trec toate 
opţionalele din unitate, pe anul şcolar 2017 

- 2018, în ordine crescătoare după clasă) 

Nr. 
ore/săpt 

Tipul 
opţionalului  

(A,  
E,  

ODN-D,  
ODN-AC,  
ODN-I) 

1 5 Mai întâi caracterul 1 ODN - I 
2 5 Muzica vocală 1 ODN - D 
3 6 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 1 ODN - D 
4 6 Din lumea muzicii 1 ODN - D 
5 7 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 1 ODN - D 
6 8 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 1 ODN - D 
7 9A O istorie a comunismului din România 1 ODN - D 
8 9A Studiul Bibliei    1 E 
9 9B Informatică  1 E 
10 10A Concepţii despre lume şi viaţă 1 ODN - D 
11 10A Studiul Bibliei   1 E 
12 10B Informatică   1 E 
13 11A Literatura universală 2 ODN - D 
14 11A Educaţie muzicală 1 ODN - D 
15 11A Spiritualitate  1 E 
16 11B Matematică   1 E 
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17 11B Educaţie muzicală 1 ODN - D 
18 11B O istorie a comunismului din România 1 ODN - D 
19 12A Limba şi literatura română 1 E 
20 12A Literatură universală 2 ODN - D 
21 12A Concepţii despre lume şi viaţă 1 ODN - D 
22 12B Matematică  1 E 
23 12B Informatică 1 E 
24 12B Elemente de cultură şi analiză muzicală 1 ODN - D 

 
NOTĂ: 
E – Extindere 
ODN-D - Opţional ca disciplină nouă la nivelul disciplinei 
ODN-I – Opțional integrat 
 
Pentru toate aceste discipline profesorii au avut întocmite programe speciale care au fost avizate de 

către inspectorii de specialitate. 
 
Schemele orare au fost întocmite respectându-se numărul maxim de ore prevăzute de documentele în 

vigoare şi de spaţiul pe care îl avem la dispoziţie. De asemenea în cadrul catedrelor şi a comisiilor 
metodice, la începutul anului şcolar au avut loc dezbateri privind reevaluarea manualelor alternative care 
vor fi folosite, respectându-se lista manualelor aprobate de MEN. 

 
 
 

III. DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-
EDUCATIV  

 
  

A. Promovabilitatea 
 

Învăţământ Procent 
Gimnazial 100 % 
Liceal                                 100% 
 
 
 

B. Situația după examenele de corigență/încheierea situației școlare 
 

Nr. 
crt. 

NUMELE ȘI PRENUMELE CLASA DISCIPLINA NOTA OBȚINUTĂ 

ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI 

1. TRESTIANU MARCO-ADAM 
XII B Matematică 3 (trei) 
XII B Informatică 5 (cinci) 

EXAMENE DE CORIGENȚĂ 
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1.  ANIȚEI IOANA-ANAMARIA VI 
Lb. română 5 (cinci) 
Matematică 5 (cinci) 

2. HENȚIU ALEXANDRA VI 
Lb. română 5 (cinci) 

Matematică 5 (cinci) 

3. LUNGU DAVID-MOISE VI 
Lb. română 5 (cinci) 
Matematică 5 (cinci) 

4. MALANCEA  DARIUS-RAUL VI Lb. română 7 (șapte) 
5. BOERIU TIMEEA-DIANA VII Matematică 6 (șase) 
6. TODOR LUCIA-REBECA VII Matematică 6 (șase) 
7. DASCĂLU BOGDAN-DANIEL VIII Matematică 5 (cinci) 
8. DAMIAN-BLAGA TABITA VIII Matematică 5 (cinci) 
9. CĂPUȘAN ADRIAN X B Matematică 5 (cinci) 
10. CIOLOCA ADRIAN X B Matematică 8 (opt) 
11. FÎNTÎNARU ADRIAN CRISTIAN X B Matematică 5 (cinci) 
12. DASCĂLU MARIA-DANIELA XI A Lb. engleză 5 (cinci) 
13. TRESTIANU MARCO-ADAM XII B Matematică 5 (cinci) 

 
 
 
 

C. Rezultate obţinute 

1. Examenul de Evaluare Naţională 
Limba si literatura română  

Clas
a 

Elevi 
prezenţ

i 

Sub nota 5 Peste nota 5 
Promovabilitat

e Not
a 1 

Not
a 2 

Not
a 3 

Not
a 4 

Not
a 5 

Not
a 6 

Not
a 7 

Not
a 8 

Not
a 9 

Not
a 10 

VIII 22 1 2 3 4 7 5 - 95,45 % 
 
 
 
Matematică 

Clas
a 

Elevi 
prezenţ

i 

Sub nota 5 Peste nota 5 
Promovabilitat

e Not
a 1 

Not
a 2 

Not
a 3 

Not
a 4 

Not
a 5 

Not
a 6 

Not
a 7 

Not
a 8 

Not
a 9 

Not
a 10 

VIII 22 5 2 6 4 1 4 - 77,27 % 

2. Admiterea în clasa a IX-a 
În ceea ce priveşte admiterea în clasa a IX-a la Liceul Teologic Baptist: 
 

Admitere 2018 

Elevi repartizaţi 
Elevi ce 

provin din 
alte şcoli  

Elevi 
repartizaţi ce 
provin de la 

Liceul 
Teologic 
Baptist 

Nr. de elevi repartizaţi 
din unitatea noastră, la: 

Mate-info Teologie 
Matematică 
informatică 

Teologie Nr. 
locuri 

Nr. 
repartizaţi 

Nr. 
locuri 

Nr. 
înscrişi 

Nr. 
repartizaţi 
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28 28 28 57  28 40 16 9 7 
 
 

 
       Admitere 2018 – ultima medie 
 Ultima 

medie 
Matematică-
informatică 

7,90 

Teologie 5,38 

 

3. Examenul Naţional de Bacalaureat  
Examenul de Bacalaureat din anul şcolar 2017-2018 s-a desfăşurat conform Metodologiei nr. 

4799/31.08.2010. În luna februarie au avut loc probele de competenţe: de comunicare în limba română, 
digitale şi de comunicare într-o limbă străină în care au fost implicaţi profesorii liceului, iar elevii au fost 
evaluaţi conform normelor şi standardelor oficiale. 

În ceea ce priveşte rezultatele finale la examenul de bacalaureat situaţia este următoarea: 
 

Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018 

Elevi 
inscrisi 

Elevi 
admişi 

Elevi 
Respinşi 

Elevi 
Neprezentați 

 Peste nota 5 

Promovabilitate Sub 
media  

5 

Media 
5 

Media 
6 

Media 
7 

Media  
8 

Media  
9 

Media  
10 

59 47 12 0 1 11 8 22 12 5 - 79,66 % 

 
 La nivelul judeţului Timiş, în urma rezultatelor obţinute în prima sesiune, şcoala noastră s-a 

situat pe locul 13 din 57 de şcoli.  
  
 

Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2018 

Elevi 
inscrisi 

Elevi 
admişi 

Elevi 
Respinşi 

Elevi 
Neprezentați 

 Peste nota 5 

Promovabilitate 
Sub 

media  
5 

Media 
5 

Media 
6 

Media 
7 

Media  
8 

Media  
9 

Media  
10 

13 3 7 3 0 7 3 - - - - 30,00 % 

  
Promoția 2018 a promovat Bacalaureatul în procent de 84,75 % în urma ambelor sesiuni de 

bacalaureat, în sesiunea iunie-iulie 2018 (79,66 %), iar în sesiunea august-septembrie 2018 (30,00 %). 
 

4. Atestat  
În luna mai 2018 s-au desfăşurat examenele de atestare a competenţelor profesionale pentru 

Informatică. La atestatul de informatică s-au înscris 27 de elevi şi au obţinut certificatul de competenţe 26 
elevi.  

5. Olimpiade şi concursuri şcolare 

 
ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL 
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nr. 
crt 

Numele și 
prenumele 

clasa 

Diploma 
obținută 

(participare 

/premiu) 

Cadru 
didactic 

coordonator 

Concursul/Olimpi
ada 

Faza 

1 Forțu Rut 5 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cngurului  

Județeana 

2 Janai Vlad  5 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului  

  Locala 

3 Lungu Timotei  
 

5    Mențiune I    Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

4 Bosoi Amalia 

 
6 Diploma de 

participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

5 Budai David 6 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

   Locala 

6 Craineanu 
Ariana 

6 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

7 Fortu Elisei  6 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

8 Ianoșel Iuliana 
estera 

6 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

9 Malanca Darius-
Raul 

6 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

10 

 
Petrescu Flavia 
Priscilla 

6 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

11 Reștea Elias 6     Premiul I    Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

12 Secară Sara 6 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

13 Zanfir Sarah 6 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

14 Gințu Natanael-
Daniel 

7 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

15 Lugojan Daniel-
Levi 

7     Premiul al III-
lea 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 
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16 Prichici Daniel 7 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

17 Bivol Hanelore-
Carla 

8 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

18 Gordan Denisa 8 Diploma de 
participare 

   Bogdan 
Marinela 

Povestile 
Cangurului 

 

   Locala 

19 Tudor Lucia-
Rebeca 

7    Premiul I         
Vițelariu  
  Gheorghe 
Cornel 

Tinere Talente în 
Competiție 

Pian 

Județeana 

20 Ansambul Coral  X-XII    Diploma de 
Participare 

        
Vițelariu  
  Gheorghe 
Cornel 

Festivalul 
național coral al 

liceelor 
evanghelice din 

România  
Soli Deo  Gloria 

Nationala 

21 Tărniceru Luca  7 Premiul II    Covaci 
Cătălin 

Olimpiada de 
Religie 

Județeană 

22 Lugojan Daniel 7  Premiul I    Covaci 
Cătălin 

Olimpiada de 
Religie 

Județeană 

23 Lugojan Daniel  Diploma de 
participare 

   Covaci 
Cătălin 

Olimpiada de 
Religie 

Națională 

24 Noja Cristian 
Andrei  

8 Diploma de 
participare 

    Dalca 
Estera 

Olimpiada de 
Limba Franceza 

Județeană 

25 Marcu Micael 
Teofil 

8 Diploma de 
participare 

     Dalca 
Estera 

Concursul Forts 
en francophonie 

 Locală 

26  Bivol Luigi 
Albert 

6 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

 

      Concurs de 
Biologie                 
      George Emil 
Palade 

Locală 

27 Cojocaru Delia 
Raluca 

6 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

 

      Concurs de 
Biologie                 
      George Emil 

Palade 

Locală 

28 Fortu Elisei    6 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

 

      Concurs de 
Biologie                 
      George Emil 

Palade 

Locală 

29 Gabor Debora 
Daniela 

6 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

 

      Concurs de 
Biologie                 
      George Emil 

Palade 

Locală 

30 Petrescu Flavia 
Prisculla  

6 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

      Concurs de 
Biologie                 
      George Emil 

Locală 
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 Palade 

31 Cojocaru Delia 
Raluca 

 

6 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

 

       Concurs de 
Biologie                 
      George Emil 

Palade 

Județeană 

32 Crenicean 
Cristina 

7 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

 

Olimpiadă 
Biologie 

Locală 

33 Ivașcu Miriam 7 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

 

Olimpiadă 
Biologie 

Locală 

34 Mocanu Cristina 7 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

Olimpiadă 
Biologie 

Locală 

35 Răducanu 
Timotei  

7 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

 

Olimpiadă 
Biologie 

Locală 

36 Trandafir Ana-
Maria 

7 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

 

Olimpiadă 
Biologie 

Locală 

37 Mureșan Rebeca 
Andreea 

7 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

 

Olimpiadă 
Biologie 

Locală 

38 Crenicean 
Crstina-
Emanuela 

7 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

 

Olimpiadă 
Biologie 

Județeană 

39 Ivașcu Miriam 7 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

 

Olimpiadă 
Biologie 

Județeană 

40 Trandafir Ana-
Maria 

7 Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

Olimpiadă 
Biologie 

Județeană 

41 Andrei Matia 5 Diploma de 
participare 

Dănuț Ilie Olimpiada 
Matematica 

Locala 

42 Crasovan David 5 Diploma de 
participare 

Dănuț Ilie Olimpiada 
Matematica 

Locala 

43 Dragoș Daria 
Maria 

5 Diploma de 
participare 

Dănuț Ilie Olimpiada 
Matematica 

Locala 

44 Liubimirescu 
Victor 

5 Diploma de 
participare 

Dănuț Ilie Olimpiada 
Matematica 

Locala 
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54 Berindea Raul 
Darius 

6 Diploma de 
participare 

Dumitru 
Titel 

Olimpiada 
Matematica 

Locala 

46 Reștea Elias 6 Diploma de 
participare 

Dumitru 
Titel 

Olimpiada 
Matematica 

Locala 

47 Secară Sarah 6 Diploma de 
participare 

Dumitru 
Titel 

Olimpiada 
Matematica 

Locala 

48 Zanfir Cristian 7 Diploma de 
participare 

Trandafir 
Livia 

Olimpiada 
Informatică 

Locala 

49 Zanfir Cristian 7 Diploma de 
participare 

Trandafir 
Livia 

Olimpiada 
Informatică 

Județeană 

50 Zanfir Cristian 7 Diploma de 
participare 

Popa Ana 
Cristina 

Olimpiada fizică Locală 

51 Zanfir Cristian 7 Diploma de 
participare 

Popa Ana 
Cristina 

Olimpiada fizică Județeană 

 
52 Brojban Alin                                       6 Diploma de 

participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor -

Handbal 

Judeteana 

53 Crisan Petru 6 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor -

Handbal 

Judeteana 

54 Olariu Antonio 6 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor -

Handbal 

Judeteana 

55 Călugaru David 7 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor -

Handbal 

Judeteana 

56 Mureșan David 7 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor -

Handbal 

Judeteana 

57 Răducanu 
Timotei 

7 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor -

Handbal 

Judeteana 

58 Sarăcuț Lucian 7 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor -

Handbal 

Judeteana 

59 Țunea Cristian 7 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor -

Handbal 

Judeteana 

60 Centea Ruben 8 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor -

Handbal 

Judeteana 

61 Dascalu Bogdan 8 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor -

Handbal 

Judeteana 

62 Mihalache 
Claudiu 

8 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor -

Handbal 

Judeteana 
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63 Pop Murariu 
Filip 

8 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor -

Handbal 

Judeteana 

64 Sos Andrei 8 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor -

Handbal 

Judeteana 

65 Bivol Luigi 
Albert                

6 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor-

fotbal 

municipiu 

66 Brojban Alin 6 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor-

fotbal 

municipiu 

67 Crișan Petru 6 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor-

fotbal 

municipiu 

68 Malanca Darius 6 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor-

fotbal 

municipiu 

69 Muresan David 7 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor-

fotbal 

municipiu 

70 Calugaru David 7 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor-

fotbal 

municipiu 

71 Țunea Cristian 7 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor-

fotbal 

municipiu 

72 Pop Murariu 
Filip 

8 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor-

fotbal 

municipiu 

73 Purcaru David 8 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor-

fotbal 

municipiu 

74 Sos Emanuel 8 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor-

fotbal 

municipiu 

75 Trandafir 
Anamaria             
 

7 Locul III Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor- 

Tenis de masă- 

Judeteană 

76 Bivol Hanelore 8 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor- 

Tenis de masă- 

Judeteană 

77 Pop Murariu 
Filip 

8 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor- 

Tenis de masă- 

Judeteană 

78 Sos Emanuel 8 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

Olimpiada 
Gimnaziilor- 

Tenis de masă- 

Judeteană 



  
 
 

15 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST 
Timişoara, 300175 str. Ady Endre nr. 20,  

tel. 0256 208 601, 0356 004 823,  fax: 0356 814 284 
e-mail: office@ltbtm.ro, web: www.ltbtm.ro 

CIF 29145387 

79 Reștea Elias 6 Premiul I Pascu 
Lavinia 

Concursul 
județean de 

povești în limba 
engleză “Once 
upon a time”,  

Județeană 

80 Zanfir Sarah 6 Premiul I Pascu 
Lavinia 

 Concursul 
județean de povești 
în limba engleză 
“Once upon a 
time”,  

Județeană 

 
            
 
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 

 

nr. 
crt 

Numele și 
prenumele 

clasa 

Diploma 
obținută 

(participare 

/premiu) 

Cadru 
didactic 

coordonator 

Concursul/Olimpiada Faza 

1 Pavel Rebeca XI Mentiune Feier 
Corina 

Olimpiada Nationala 
Discipline teologice de 

Specialitate 

Nationala 

 

2 Stojkov David X Premiul I Covaci 
Catalin 

Olimpiada Nationala 
Religie  

Nationala 

3 Naia Naomi X Diploma de 
participare 

Covaci 
Catalin 

Olimpiada de Religie 

 
Judeteana 

4 Blejușcă 
Raluca 

IX Diploma de 
participare 

Covaci 
Catalin 

Olimpiada de Religie 

 
Judeteana 

5 Krauzer Carla IX  Mențiune Covaci 
Catalin 

Olimpiada de Religie 

 
Judeteana 

6 Iosub Andreea X Diploma de 
participare 

Covaci 
Catalin 

Olimpiada de Religie 

 
Judeteana 

7 Boboc Rebeca X Premiul I Covaci 
Catalin 

Olimpiada de Religie 

 
Judeteana 

8 Mărgărit 
Daniel 

X Diploma de 
participare 

Covaci 
Catalin 

Olimpiada de Religie 

 
Judeteana 

9 Olteanu Rut XI Premiul I Covaci 
Catalin 

Olimpiada de Religie 

 
Judeteana 

10 Pleșa Ana-
Maria 

IX Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

11 Vasian Alina-
Ioana 

IX Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

12 Bogdan David-
Daniel 

IX Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

13 Jitărescu 
Denisa 

IX Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

14 Popovici 
Adrian-Robert  

IX Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 
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15 Trandafir Alin-
Denis 

IX Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

16 Pantea 
Cristian-
Michael 

X Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

17 Simon 
Madalin-Alin 

X Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

18 Bolojan Radu-
Cassian 

X Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

19 Ciuruc Naomi-
Rahela 

X Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

20 Margarit 
Daniel 

X Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

21 Medre Miriam-
Iuliana 

X Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

22 Potra Diana X Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

23 

 
Tofan Silviu-
Beniamin 

XI Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

24 Țigan Eliza XI Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

25 Ciocan 
Emanuela-
Aura 

XII Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

26 Potra Andrei-
Daniel 

XII Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

27 Zah Naomi-
Cristina 

XII Diploma de 
participare 

  Mocuța 
Georgeta 

Povestile Cangurului  Județeană 

28 Ansamblul 
Coral 

X-
XII 

   Diploma 
de 
Participare 

        
Vițelariu  
  Gheorghe 
Cornel 

Festivalul național coral 
al liceelor evanghelice 

din România  
Soli Deo  Gloria 

Națională 

29 Dumitrescu 
Delia 

X Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

Olimpiadă Biologie Locală 

30 Ciuruc Rahela-
Naomi 

X Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

Olimpiadă Biologie Locală 

31 Crumpei 
Rahela  

XI Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

Olimpiadă Biologie Locală  

32 Mezei Sefora XI Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

Olimpiadă Biologie Locală 

33 Gavriluț Raisa XI Diploma de 
participare 

Bîtea 

Nicoleta-
Daniela 

Olimpiadă Biologie Locală 
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34 Farcas Paula 
Cristiana 

IX Diploma de 
participare 

Dumitru 
Titel 

Olimpiada 
Matematica 

Locala 

35 Buhai Roberta XI Diploma de 
participare 

Dumitru 
Titel 

Olimpiada 
Matematica 

Locala 

36 Bogdan David IX Diploma de 
participare 

Trandafir 
Livia 

Olimpiada Informatică Locala 

37 Buhai Roberta XI Diploma de 
participare 

Trandafir 
Livia 

Olimpiada Informatică Locala 

38 Mezei Sefora XI Diploma de 
participare 

Trandafir 
Livia 

Olimpiada Informatică Locala 

39 Iosub Naomi XII Diploma de 
participare 

Bugnărug 
Ioan 

Olimpiada de Religie locală 

40 Iosub Naomi XII Diploma de 
participare 

Bugnărug 
Ioan 

Olimpiada de Religie Județeană 

41 Vițelariu 
Dareen 

10 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Fotbal 
Liceu 

Municipiu 

42 Carcea Gabriel 10 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Fotbal 
Liceu 

 

43 Schjopu 
Gabriel 

11 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Fotbal 
Liceu 

 

44 Ursachi Daniel 11 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Fotbal 
Liceu 

 

45 Ciocu Paul 12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Fotbal 
Liceu 

 

46 Cociorvan 
Andrei 

12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Fotbal 
Liceu 

 

47 Faimoc 
Sebasitan 

12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Fotbal 
Liceu 

 

48 Lazea 
Alexandru 

12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Fotbal 
Liceu 

 

49 Redis Denis 12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Fotbal 
Liceu 

 

50 Popa Sergiu 12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Fotbal 
Liceu 

 

51 Muntean 
Ruben 

9 Diploma de 
participare 

Cosmin 
Cojocari 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-băieti- 

judeteamna 

52 Radeș Vlad 9 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-băieti- 

udeteamna 

53 Crasovan 
Alexandru 

10 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-băieti- 

udeteamna 

54 Vițelariu 
Dareen 

10 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-băieti- 

udeteamna 

55 Iosub Raul 11 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-băieti- 

udeteamna 

56 Șchiopu 
Răzvan 

11 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-băieti- 

udeteamna 

57 Oancea Teofil 11 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-băieti- 

udeteamna 
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58 Ursachi Daniel 11 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-băieti- 

udeteamna 

59 Ciocu Paul 12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-băieti- 

udeteamna 

60 Cociorvan 
Andrei 

12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-băieti- 

udeteamna 

61 Popa Sergiu 12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-băieti- 

udeteamna 

62 Redis Denis 12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-băieti- 

udeteamna 

63 Balaj Denisa        9 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-fete 

municipiu 

64 Iosub Mădălina 9 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-fete 

municipiu 

65 Paulevici Sara 9 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-fete 

municipiu 

66 Stanciu 
Teodora 

9 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-fete 

municipiu 

67 Noje Timeea 9 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-fete 

municipiu 

68 Gyuge 
Cosmina 

9 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-fete 

municipiu 

69 Oancea 
Daniela 

10 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-fete 

municipiu 

70 Popa Adelina 10 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-fete 

municipiu 

71 Cociorvan 
Naomi 

10 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-fete 

municipiu 

72 Ban Denisa 12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-fete 

municipiu 

73 Moisiuc 
Iemima 

12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Handbal 
Liceu-fete 

municipiu 

74 Munteanu 
Ruben 

9 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Volei Liceu-
băieți-  

municipiu 

75 Damacus Filip 11 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Volei Liceu-
băieți-  

municipiu 

76 Popeti Casian 11 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Volei Liceu-
băieți-  

municipiu 

77 Tuțac Flavius 11 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Volei Liceu-
băieți-  

municipiu 

78 Ursachi Daniel 11 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Volei Liceu-
băieți-  

municipiu 

79 Vrajitor Otniel 11 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Volei Liceu-
băieți-  

municipiu 

80 Drăgoi Paul 11 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Volei Liceu-
băieți-  

municipiu 

81 Schiopu 
Razvan 

11 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Volei Liceu-
băieți-  

municipiu 
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82 Ciocu Paul 12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Volei Liceu-
băieți-  

municipiu 

83 Lazea 
Alexandru 

12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Volei Liceu-
băieți-  

municipiu 

84 Mihalache 
Daniel 

12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Volei Liceu-
băieți-  

municipiu 

85 Redis Denis 12 Diploma de 
participare 

Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș – Volei Liceu-
băieți-  

municipiu 

86 Crumpei 
Ieremia 

10 calificat Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș –tenis de 
masă-liceu 

judeteană 

87 Stoica 
Armando 

12 Locul III Cojocari 
Cosmin 

O.N.S.Ș –tenis de 
masă-liceu 

Judeteană 

88 Calugăru 
David 
 
 

7 LOCUL III Cojocari 
Cosmin 

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE FOTBAL AL LICEELOR 
CREȘTINE EVANGHELICE 

EDIŢIA A XXIII-a, 
COMPETIŢIE SPORTIVĂ  

ORGANIZATĂ  LA LICEUL 
TEORETIC FILADELFIA 

SUCEAVA,  ÎN PERIOADA 
18-19 MAI 2018. 

Naționaă 

89 Carcea Gabriel 10 LOCUL iii Cojocari 
Cosmin 

 Naționaă 

90 Crumpei 
Ieremia 

10 LOCUL iii Cojocari 
Cosmin 

 Naționaă 

91 Vițelariu 
Dareen 

10 LOCUL iii Cojocari 
Cosmin 

 Naționaă 

92 Ursachi Daniel 11 LOCUL iii Cojocari 
Cosmin 

 Naționaă 

93 Cociorvan 
Andrei 

12 LOCUL iii Cojocari 
Cosmin 

 Naționaă 

94 Faimoc 
Sebastian 

12 LOCUL iii Cojocari 
Cosmin 

 Naționaă 

95 Rades Vlad 9 LOCUL iii Cojocari 
Cosmin 

 Naționaă 

96 Boboc Rebeca 10 Mentiune Pascu 
Lavinia 

Public Speaking 
Competition, 

Etapa 
locala 
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6. ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE / EXTRACURRICULARE  
 
 
- În anul şcolar 2017-2018, coordonatorul comisiei, d-l prof. Cojocari Cosmin împreună cu 

prof.Viţelariu Gheorghe Cornel s-au preocupat pentru implicarea liceului în cât mai multe activităţi 

atractive şi instructive. 

-           La începutul anului școlar s-au realizat documentele specifice de planificare a   activităţii 

educative:  Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, 

Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei 

de elevi; 

- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, concursuri, excursii, 

etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ. 

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie 

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la ISJ, 

la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. 

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi.  
Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea  

prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă a anului şcolar 2016-2017 a fost centrată pe  
formarea la elevi a unor atitudini și comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei. 

Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv 
prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor: 

- imbunatatirea procesului instructiv - educativ in toate activităţile desfăşurate cu elevii. 
- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. 

 

1. Comisia diriginţilor 

 

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de profesor Bogdan Elena Marinela,diriginte la clasa a 

XII-a B. În anul şcolar 2017-2018, profesorii și diriginţii au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată, să 

materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, 

prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

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

şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine: 
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 1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificării   orelor de 

dirigenţie. 

         2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă. 

         3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora. 

         4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie. 

5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 

         6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   familie. 

         7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi 

integrări sociale optime. 

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută,tipărită în două exemplare,unul la 

responsabilul comisiei diriginților și unul la diriginte,și a fost studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un 

sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul 

diriginţilor s-a realizat un formular tipizat pentru planificări. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a 

fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de 

şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare 

împotriva incendiilor. 

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 psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, şi-a adus 

aportul 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 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi 

integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi 

a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar 

şi a variantelor de subiecte publicate de MEN,în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. 

În ultima săptămână a semestrului I, s-au  reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la 

învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie 

aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au  preocupat  ca la finele semestrului cataloagele să fie complet şi 

corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

În ultima săptămână a semestrului al II - lea, s-au  reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza 

situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura 
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trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au  preocupat ca la finele semestrului cataloagele să fie complet 

şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua programa 

pentru Consiliere si orientare; 

- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul 

dirigintelui; 

- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi 

preocupări ale elevilor; 

- relaţia foarte bună  dintre majoritatea diriginţilor si elevi; 

- mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civică și socială  a elevilor; 

- organizarea şedinţelor cu părinţii. 

- varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate 

PUNCTE SLABE:     

  - cazuri de absenţe la anumite ore de curs; 

- nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte; 

- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi; 

- elevi care nu prezintă  carnetele  de note profesorilor pentru notare și părinților pentru semnături 

- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi; 

OPORTUNITĂŢI: 

- vizionarea unor spectacole de teatru, etc; 

- organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse 
AMENINŢĂRI: 

- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 

- influenţa „grupului” de elevi;  

- numărul mare de elevi cu parintii plecati in strainatate. 

 

2. Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare 

 

LISTA ACTIVITĂŢILOR  EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE  
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DIN ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018 
 

Nr. 
crt. Activitatea Obiective Resurse Termen Responsabil Observații 

1.  
Festivitatea 
de 
deschidere a 
anului 
şcolar 

Marcarea, într-un cadru festiv, a 
începerii noului an şcolar 
- întâmpinarea elevilor în noul an 
școlar într-un cadru festiv; 
- consolidarea relației școală – 
familie – biserica susținătoare 
(Betel) 

Elevi 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

11 
Septembrie 

Diriginti, 
Profesori 

Participă invitați din 
partea Inspectoratului 
Școlat Timiș,din 
cadrul cultului 
Baptist şi 
reprezentanţii unor 
ONG-uri care sprijină 
învăţământul 
preuniversitar 

2. Întâlniri cu 
poliţia de 
proximitate 
 

 Înţelegerea  rolului poliţiei de 
proximitate 
Înţelegerea, asimilarea şi 
respectarea legilor ţării 
 Dezvoltarea unui comportament 
responsabil 

Elevi, 
Materiale și 
mijloace 
specifice 
Specialişti din 
cadrul poliţiei 

Semestrial Consilier 
educativ 
Diriginţi 

- Cuprinderea în 
cadrul orelor de 
dirigenţie a unor teme 
legate de: delincvenţa 
juvenilă 
- Discuţii pe diverse 
teme 

3. Conferința 
pentru elevi 
cu potențial 
de lideri din 
Școlile 
Creștine 

Schimb de experiență între 
culturi,sistem educațional 

Elevi din liceu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Septembrie 
Octombrie 

Prof. Pascu 
Lavinia 
Prof.Făt 
Eliza 
 

Conferință organizată 
anual de Asociația 
Internațională a 
Școlilor 
Creștine(ACSI),la 
Zanka,Ungaria 

4. Ziua 
Europeană 
a Limbilor 
Straine 
 

Cunoașterea,receptarea și 
înțelegerea importanței rolului 
limbilor străine în context 
european 

Elevii clasei a 
VI – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Septembrie Prof. Pascu 
Lavinia 
 

Prezentare power 
point, concurs, 
materiale audio 

5. ,,Să avem o 
clasă 
frumoasă și 
curată” 
 

Dorinţa de înfumuseţare a unui 
spaţiu 
Dezvoltarea spiritului de 
competiţie constructivă 
Cunoaşterea rezultatelor muncii şi 
potenţialului creator al elevilor 

Elevii clasei a 
VII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Septembrie Prof.Vițelari
u Gheorghe 

Amenajarea și 
înfrumusețarea sălii 
de clasă 

6. Cum arată 
natura 
toamna? 
 

Vizită în Parcul Botanic 
Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de observație al elevilor 
Observații asupra florei și faunei 
specifice toamnei 

Elevii clasei a 
VIII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Septembrie Prof.Bîtea 
Daniela 

Activități specifice 

7. Vizită în 
oraș/parc 

Discuții libere,fotografii in Parcul 
Rozelor 

Elevii clasei a 
IX – a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Septembrie Prof. 
Dumitru 
Titel 

Activitate de 
cunoaștere și de 
socializare 

8. Vizită în 
oraș/parc 

Discuții libere,fotografii Elevii clasei a X 
– a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Septembrie Prof. Livia 
Trandafir 

Activitate de 
cunoaștere și de 
socializare 

9. Pregătire 
suplimentar
ă 
informatică 

Identificarea elevilor capabili de 
performanță 
Motivarea şi pregătirea lor în 
vederea participării la concursuri 

Elevi din  școală 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Tot anul 
școlar 

Prof. Livia 
Trandafir 

Olimpiadă,concursuri 
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 şi olimpiade 
10. Quo vadis 

 
Cunoașterea ofertei educaționale a 
facultăților în scopul consilierii și 
orientării elevilor pentru alegerea 
celei mai bune opțiuni 

Elevii clasei a 
XI –a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Septembrie Prof. 
Bugnărug 
Ioan 

Participare la Târgul 
Universităților din U 
E 

11. Ziua 
Europeană 
a Limbilor 
Moderne 
 

Cunoașterea,receptarea și 
înțelegerea importanței rolului 
limbilor moderne în context 
european 

Elevii clasei a 
IX –a B, X B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Septembrie Prof. Făt 
Eliza 

Prezentare power 
point, concurs, 
materiale audio 

12. La jornee 
europeenne 
des langues 
etrangeres.
Projets 

Realizarea unui proiect cu 
specificul temei 

Elevi din  școală 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Septembrie Prof. Dalca 
Estera 

Activități specifice 
 

13. Să ne 
cunoaștem 
mai bine 
orașul 

Dezvoltarea spiritului de 
observaţie 
Îmbogăţirea culturii generale 

Elevii clasei a 
VI – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Septembrie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

14. Concurs de 
poezie 

Dezvoltarea spiritului de 
competiție constructivă; 
- Cultivarea și dezvoltarea 
spiritului de observație și de 
analiză textuală; 
 

Elevii clasei a 
VI – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Septembrie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

15. Concursul,o 
treaptă spre 
performanț
ă 

Identificarea elevilor capabili de 
performanţă, 
- Motivarea şi pregătirea lor în 
vederea participării la concursuri 
şi olimpiade,examen de 
bacalaureat 

Culegeri de 
exerciții și 
probleme 
Surse de 
documentare 
diferite 
Sala de clasă 

Septembrie-
iunie(săptă-
mânal 

Prof. 
Drăgoiu 
Felicia 
Elevi 
capabili de 
performanță 

Activități specifice 
 

16. Ziua 
mondială a 
alimentației 
-16 
octombrie 
Să mâncăm 
sănătos 

Cunoașterea importanței unei 
alimentații sănătoase în vederea 
creșterii calității vieții 
Cunoașterea celor patru grupe de 
alimente esențiale pentru o  
dezvoltare armonioasă 
Formarea unui stil de viață 
sănătos 

Elevii clasei a V 
– a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie Prof. Feier 
Corina 

Vizionarea unor 
prezentări power-
point despre piramida 
alimentelor și 
importanța unei 
alimentații sănătoase 
Discuții pe baza 
informațiilor 
prezentate anterior 
Invitați medici 

17. Pregătirea 
elevilor 
clasei a XII-
a A pentru 
Examenul 
de 
Bacalaureat 

Formarea competențelor specifice 
Istoriei în vederea susținerii 
Examenului de Bacalaureat 
Rezolvarea testelor/variantelor 
specifice elaborate după modelul 
M.E.N. 

Elevii clasei a 
XII –a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Începând din 
luna 
octombrie 
2017 și pe 
tot parcursul 
anului școlar 
2017-
2018,vineri 
orele 13-14 

Prof. Feier 
Corina 

 Se utilizează 
materiale specifice 
precum; culegeri 
conținând modele de 
teste pentru 
Examenul de 
Bacalaureat, tabele și 
fișe recapitulative; 
fișe de lucru. 

18. Activități de 
recuperare 
a 
rămânerilor 
în urmă la 

Formarea competențelor specifice 
disciplinei; 
- Recuperarea deficiențelor 
constatate la disciplina istorie; 
- Recapitularea cunoștințelor 

- Elevii  de 
gimnaziu si 
liceu 
- manuale, 
culegeri, fișe de 

Începând din 
luna 

octombrie 
2017 

și pe tot 

Prof. Feier 
Corina 

- Se utilizează fișe de 
lucru, scheme 
recapitulative; 
- Exercițiile efectuate 
de elevi vor avea 
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disciplina 
istorie 

dobândite anterior în vederea 
recuperării rămânerilor în urmă 

lucru parcursul 
anului școlar 
2017-2018, 
in afara 
programului 
stabilit, la 
solicitarea 
elevilor 

grade de dificultate 
diferite, adaptate 
nivelului fiecărui 
elev. 

19. Comemorar
ea 
Holocaustul
ui 

- restabilirea adevarului istoric cu 
privire la acest subiect; 
- cunoastere,participare, 
atitudine; 

- Elevi de liceu 
- Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie  Prof.Feier 
Corina,in 
colaborare 
cu Prof. 
Bitea 
Daniela, 
Prof.Dalca 
Estera 

vizita la sinagoga 

20. Ziua 
Educației 

Cunoașterea,receptarea și 
înțelegerea importanței rolului 
educației în formarea profesională 
și pregătirea pentru viață 

Elevi din  școală 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie Prof. Pascu 
Lavinia 
 

Activități specifice de 
„Ziua Educației 

21. ,,Mens sana 
in corpore 
sano’’ 

-- Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de echipă 
-Dezvoltarea abilităților fizice 
-Identificarea cauzei 
bolilor,prevenirea și tratarea lor 

Elevii clasei a 
VI – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie Prof. Pascu 
Lavinia 
 

Panoul de cățărat 
“One Move” 
Excursie cu clasa la 
munte 

22. -Ziua 
Educației 
 
 
 
 
-Ziua 
Reformei 
 
-Să 
mâncăm 
sănătos 

Cunoașterea,receptarea și 
înțelegerea importanței rolului 
educației în formarea profesională 
și pregătirea pentru viață 
 
-Prezentarea importanței zilei 
Reformei 
-Dialoguri,dezbateri,argumentare 
 
-Vizionare prezentări PPT despre 
importanța unei alimentații 
sănătoase 

Elevii clasei a 
VII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie Prof.Vițelari
u Gheorghe 

Activități specifice 
 

23. Ziua 
mondială a 
alimentației 
-16 
octombrie 
 

Cunoașterea importanței unei 
alimentații sănătoase în vederea 
creșterii calității vieții 
Cunoașterea celor patru grupe de 
alimente esențiale pentru o  
dezvoltare armonioasă 
Formarea unui stil de viață 
sănătos 

Elevii clasei a 
VII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie Prof. Bitea 
Daniela 

Rețete bazate pe 
legume și  fructe 

24. Ziua 
Animalelor 

- Stimularea comunicării 
- Stimularea 
sensibilităţii,compasiunii și 
îndrăgirii animalelor 

Elevii clasei a 
VIII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie Prof. Bitea 
Daniela 

Discutii despre 
animalul de companie 

25. Ziua 
Reformei 
 

Prezentarea importanței zilei 
Reformei 
-Dialoguri,dezbateri,argumentare 

Elevii claselor  a 
VIII – 
a,IX,X,XI,XII-a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie Prof.Covaci 
Cătălin 

Dialoguri,înțelegere 
și argumentare 

26. Ziua Cunoașterea,receptarea și Elevii clasei a Octombrie Prof. Activități specifice 
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Educației 
 
 
 
 
-Ziua 
Reformei 

înțelegerea importanței rolului 
educației în formarea profesională 
și pregătirea pentru viață 
 
-Prezentarea importanței zilei 
Reformei 
-Dialoguri,dezbateri,argumentare 

IX – a B,a X-a 
A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Dumitru 
Titel 
Prof. Popa 
Cristina 

 
 
 
 
Prezentări,discuții 

27. Excursie Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de echipă, a relaţiilor de prietenie; 
stabilirea unui climat de încredere 
şi căldură sufletească, favorabil 
comunicării deschise şi unei bune 
socializări 

Elevii clasei a X 
– a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie Bulgăr 
Emily 

Activități specifice 
 

28. Fiecare elev 
un misionar 
 
 

Conștientizarea beneficiilor 
educației pentru viitor-‚,Ai 
carte,ai parte’’ 
Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de echipă, a relaţiilor de prietenie; 
stabilirea unui climat de încredere 
şi căldură sufletească, favorabil 
comunicării deschise şi unei bune 
socializări 

Elevii clasei a 
XI –a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie Prof. 
Bugnărug 
Ioan 

Misiune evanghelică 
la Parța 

29. Săptămâna 
mondială a 
spațiului 
cosmic 

Cunoașterea importanței 
fenomenelor cosmice 

Elevii claselor a 
V-a și a IX-a și 
a XI-a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie Prof. Făt 
Eliza 

prezentări ppt și 
proiecte realizate de 
elevi (machete ale 
sistemului solar etc) 

30. Ziua 
internationa
la a 
educatiei-
proiectie 
film 
,,Liceenii” 

Cunoașterea,receptarea și 
înțelegerea importanței rolului 
educației în formarea profesională 
și pregătirea pentru viață 
 

Elevii clasei a 
XII –a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

5 Octombrie Prof. 
Cojocari 
Stelian 
Cosmin 

Activități specifice 
 

31. Olimpiada 
Nationala a 
Sportului 
Scolar-
Fotbal, faza 
pe 
municipiu 
 
Olimpiada 
Gimnaziilor 
– Fotbal- 
faza pe 
municipiu 

Cunoașterea potențialului de 
atingere a performanțelor școlare; 
- Cunoașterea potențialului 
creator; 
- Diversificarea abilităților fizice 
- Dezvoltarea spiritului de 
competiție constructivă 

Elevi din  școală 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie 
 
 
 
 
 
 
Octombrie 
Noiembrie 

Prof. 
Cojocari 
Stelian 
Cosmin 

Activități specifice 
 

32. Imaginea 
școlii 
reflectată în 
film 

Observarea modului în care arta 
cinematografică a surprins 
imaginea școlii și a dascălului în 
diferite epoci, în film; 
- Încurajarea elevilor la dezbateri 
despre modul de reflectare a școlii 
în film și realitatea vieții 
cotidiene; 

Elevii clasei a 
XII –a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

5 Octombrie Prof. 
Bogdan 
Marinela 

- proiecție film; 
dezbatere cu 
elevii în urma 
vizionării 
filmului pe tema 
stabilită; 

- feedback în urma 
activității desfășurate: 
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- Cultivarea simțului artistic și a 
gustului estetic. 
- Exersarea spiritului critic, 
argumentativ. 

chestionar 

33. Pregătirea  
elevilor 
clasei a 
VIII-a 
pentru 
Evaluarea 
Națională la 
disciplina 
limba și 
literatura 
română 

Formarea competențelor specifice 
disciplinei limba și literatura 
română în vederea susținerii 
Evaluării Naționale; 
- Rezolvarea testelor specifice 
elaborate după modelul Centrului 
Național de Evaluare; 
- Recapitularea cunoștințelor din 
anii anteriori, necesare pentru 
susținerea Evaluării Naționale la 
disciplina limba și literatura 
română. 

Elevii clasei a 
VIII-a 
- Materiale și 
mijloace 
specifice 

Începând din 
15 
octombrie 
2017 și pe 
tot parcursul 
anului școlar 
2017-2018, 
în fiecare 
MARȚI, 
între orele 
14.00 – 
15.30 

Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela 

Se utilizează 
materiale specifice 
precum: culegeri 
conținând modele de 
teste pentru 
Evaluarea Națională, 
tabele și fișe 
recapitulative; fișe de 
lucru. 
 

34. Pregătirea 
elevilor 
claselor a 
XII-a A, B 
pentru 
Examenul 
de 
Bacalaureat 
la disciplina 
limba și 
literatura 
română 

Formarea competențelor specifice 
disciplinei limba și literatura 
română în vederea susținerii 
Examenului de Bacalaureat; 
- Rezolvarea testelor specifice 
elaborate după modelul Centrului 
Național de Evaluare; 
- Recapitularea cunoștințelor din 
anii anteriori, necesare pentru 
susținerea Examenului de 
Bacalaureat le disciplina limba și 
literatura română. 

- Elevii clasei a 
XII-a A, B 
- Materiale și 
mijloace 
specifice 

Începând din 
15 
octombrie 
2017 și pe 
tot parcursul 
anului școlar 
2017-2018, 
în fiecare 
LUNI, între 
orele 14.00 – 
15.30, 
pentru elevii 
clasei a XII-
a A; în 
fiecare 
MIERCURI, 
între orele 
14.00-15.30, 
pentru elevii 
clasei a XII-
a B. 

Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela 

Se utilizează 
materiale specifice 
precum: culegeri 
conținând modele de 
teste pentru 
Examenul de 
Bacalaureat la 
disciplina limba și 
literatura română, 
eseurile specifice, 
tabele și fișe 
recapitulative; fișe de 
lucru. 

35. Activități de 
recuperare 
a 
rămânerilor 
în urmă la 
disciplina 
limba și 
literatura 
română 

Formarea competențelor specifice 
disciplinei; 
- Recuperarea deficiențelor 
constatate la disciplina limba și 
literatura română prin exerciții 
specifice; 
- Recapitularea cunoștințelor 
dobândite anterior în vederea 
recuperării rămânerilor în urmă. 

Elevii  claselor   
a VII-a, a VIII-
a,  
a X-a B 
a XII-a A, B 
- manuale, 
culegeri, fișe de 
lucru 

Începând din 
15 
octombrie 
2017 și pe 
tot parcursul 
anului școlar 
2017-2018, 
în fiecare 
JOI 14.00-
15.00, la 
solicitarea 
elevilor 

Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela 

Se utilizează culegeri 
de exerciții, fișe de 
lucru, scheme 
recapitulative; 
- Exercițiile efectuate 
de elevi vor avea 
grade de dificultate 
diferite, adaptate 
nivelului fiecărui 
elev. 

36. Pregătirea 
și 
organizarea 
concursuril
or școlare la 
disciplina 
limba și 
literatura 
română 

Dezvoltarea spiritului de 
competiție constructivă; 
- Cultivarea și dezvoltarea 
spiritului de observație și de 
analiză textuală; 
- Valorizarea valențelor creative 
ale elevilor; 
 

Prof. limba 
română 
- Elevi 
- Materiale și 
mijloace 
specifice 

- În funcție 
de termenul 
stabilit 
pentru 
organizarea 
concursurilo
r de către 
organizatori 

Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela,  
- Mocuța 
Georgeta 
 

Elevii participanți vor 
rezolva exerciții din 
materialele specifice 
acestor concursuri din 
anii anteriori în 
vederea familiarizării 
cu aceste tipuri de 
competiții. 
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37. Pregătirea 
elevilor 
pentru 
Olimpiada 
de limba și 
literatura 
română 

- Dezvoltarea potențialului de 
atingere a performanțelor școlare; 
- Dezvoltarea potențialului 
creator; 
- Dezvoltarea abilităților de 
comunicare și de realizare a 
lucrărilor scrise; 
- Aprofundarea unor cunoștințe 
dobândite la clasă 

Prof. limba 
română 
- Elevii capabili 
de performanță 
- Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie, 
noiembrie, 
decembrie,  
ianuarie, 
februarie  
2017 - 2018; 

-  Pentru 
elevii care 
trec în 
etapele 
următoare, 
până la 
desfășurarea 
acestor 
etape; 

- Pregătirea 
– VINERI, 
începând din 
1 noiembrie. 

- Profesor 
Bogdan 
Elena 
Marinela,  
- Mocuța 
Georgeta 

Elevii  capabili de 
performanță vor fi 
selectați în urma unor 
teste specifice; 
- Pregătirea vizează 
rezolvarea unor teste 
specifice cu un grad 
ridicat de dificultate. 

38. Organizare
a 
Olimpiadei 
de Limbă, 
literatură și 
comunicare 
la nivelul 
școlii 

Cunoașterea potențialului de 
atingere a performanțelor școlare; 
- Cunoașterea potențialului 
creator; 
- Diversificarea abilităților de 
comunicare și de realizare a 
lucrărilor scrise; 
- Dezvoltarea spiritului de 
competiție constructivă; 

Prof. limba 
română 
- Elevii capabili 
de performanță, 
selectați în urma 
pregătirii 
- Subiecte, foi 
de examen 

În funcție de 
calendarul 
olimpiadelor 
și 
concursurilo
r școlare; 

Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela,  
- Mocuța 
Georgeta  
 

Subiectele vor fi 
elaborate la nivelul 
școlii, în cadrul 
Comisiei metodice a 
ariei curriculare 
limbă și comunicare 
de către profesorii de 
specialitate. 

39. Imaginea 
școlii și a 
dascălului 
reflectată în 
literatură  
(Cu ocazia 
Zilei 
internaționa
le a 
educației 

Educația estetică, promovarea 
valorilor artistice; 
- Îmbogățirea culturii generale și 
artistice; 
- Observarea conexiunii dintre 
viața socială și reflectarea acesteia 
în operele literare. 

Prof. limba 
română; 
- Elevi 
- Materiale și 
mijloace 
specifice 

Joi 05 
octombrie 
2017 

Prof. 
Bogdan 
Elena 
Marinela 

Citirea și comentarea 
unor texte / 
fragmente din 
literatura universală 
și română 
semnificative pentru 
tema aleasă 

40. Découvrons 
le cinéma 
français 

Educația estetică, promovarea 
valorilor artistice; 
- Îmbogățirea culturii generale și 
artistice 
 

Clasa a IX-a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie Prof. Dalca 
Estera 

Activități specifice 
 

41. Ziua 
animalelor - 
vizită la Zoo 
Timișoara 

Stimularea comunicării 
- Stimularea 
sensibilităţii,compasiunii și 
îndrăgirii animalelor 

Elevii clasei a 
VII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

42. Cartea - cel 
mai bun 
prieten 

Cultivarea dorinţei de cunoaştere 
a elevilor 
- Îmbogăţirea culturii generale 

Elevii clasei a V 
– a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Octombrie Prof. Mezei 
Valentina 

Dezbatere pe o carte 
citita 

43. Chimia 
distractivă 

stimularea curiozităţii, a 
creativităţii elevilor; 

truse de 
laborator; 

Octombrie Prof. 
Drăgoiu 

Activități specifice 
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- cultivarea spiritului de 
cooperare, a muncii in echipă. 

- fişe de lucru; 
- sala de clasă, 
laborator ştiinţe 

Felicia 
Elevi 
gimnaziu 

44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. 

Săptămâna 
Altfel: „Să 
știi mai 
multe, să fii 
mai bun” 
 
 
 
 
 
 
 
Excursie 

Implicarea elevilor în activități 
extracurriculare și extrașcolare 
Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
- Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
- Contactul cu opere de artă din 
patrimoniul local 
- Dezvoltarea spiritului de 
observaţie 
 
 
 
Vizitarea lacului Surduc 

Toți elevii școlii 
Materiale și 
mijloace 
specifice 
 
 
 
 
 
 
 
Elevii clasei a 
X-a B 

Noiembrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-9 
Noiembrie 

Diriginti, 
Profesori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. 
Trandafir 
Livia 

Săptămână cu 
program special în 
care se vor desfășura: 
dezbateri pe teme de 
interes comun, 
proiecte de 
voluntariat, vizitarea 
centrului universitar 
timișorean și a altor 
instituții culturale, 
ziua profesiilor, 
activități sportive etc. 
Activități specifice 
 

46. Primul 
ajutor 

invatarea unor proceduri ce pot fi 
salvatoare de viata atunci cand 
cadrele medicale specializate nu 
pot interveni. 

Elevii clasei a V 
– a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Noiembrie Prof.Feier 
Corina 

Prezentarea 
procedurilor de prim 
ajutor in colaborare 
cu un medic 

47. Ziua 
internationa
la a 
tolerantei 
 

cultivarea atitudinii de toleranta 
fata de cei din jur; 
-intelegerea nevoilor celor care 
trec prin perioade mai dificile 

Elevii de liceu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Noiembrie Prof. Feier 
Corina 
 

Sesiune de 
comunicari 
elevi,dezbateri 

48. Ziua 
Internațion
ală a Bibliei 

Promovarea importanței Scripturii 
în viața omului și a societății 

Elevii școlii 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Noiembrie Profesori Concursuri biblice, 
activitati specifice 
Eseuri, tombola 

49. A VIII – a 
Conferință 
Nationale 
RATE 

RATE (Romanian Association of 
Teachers of English) 

Materiale și 
mijloace 
specifice 

Noiembrie Prof. Pascu 
Lavinia 

Activități specifice 
 

50. Minirecital 
instrumenta
l 

- Cultivarea simţului estetic şi a 
pasiunii pentru muzica 
instrumentală. 
- Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
- Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 

Elevi din școală, 
instrumente 
muzicale, 
partituri 

Noiembrie Prof.Vițelari
u Gheorghe 

Prezentare 
instrumente muzicale 
- Concert 
instrumental 
 

51. Biologie 
aplicată în 
agricultură 

- Cultivarea dorinţei de 
cunoaştere a elevilor 
- Îmbogăţirea culturii generale 

Elevi din clasa a 
XI- a sau a XII 
–a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Noiembrie Prof. Bitea 
Daniela 

Vizită la USAMVB 
Timișoara Facultatea 
de Agricultura 

52. Rolul 
experiment
ului în 
procesul de 
învățare a 
fizicii 

- Realizarea de machete în 
vederea studierii unor fenomene 
- Cunoașterea și descoperirea prin 
intermediul experimentelor a 
diferitelor fenomene fizice 

Elevii claselor a 
VI – a,a VII-a,a 
VIII-a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Noiembrie Prof. Popa 
Cristina 

Realizarea de 
machete în vederea 
studierii unor 
fenomene 
 

53. Excursie - Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de echipă, a relaţiilor de prietenie; 
stabilirea unui climat de încredere 

Elevii clasei a X 
– a A 
Materiale și 
mijloace 

Noiembrie Prof. Popa 
Cristina 

Activități specifice 
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şi căldură sufletească, favorabil 
comunicării deschise şi unei bune 
socializări 

specifice 

54. O vizita la 
libraria La 
Doua 
Bufnite(disc
utarea unei 
carti citite) 

- Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
- Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
 

Elevii clasei a X 
– a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Noiembrie Cociorvan 
Naomi 
Dumitrescu 
Delia 

Activități specifice 
 

55. Etudier à 
l’étranger. 
Présentatio
n des 
projets 
européens 
destines aux 
jeunes 

Cunoașterea și implementarea 
unor proiecte destinate tinerilor 

Elevii clasei a 
XII – a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Noiembrie Prof. Dalca 
Estera 

Activități specifice 
 

56. Vizită la 
Muzeul 
Banatului 

- Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
- Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
- Contactul cu opere de artă din 
patrimoniul local 
- Dezvoltarea spiritului de 
observaţie 

Elevii clasei a X 
– a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Noiembrie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

57. Șezătoare 
literară 

- Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
- Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
Dezvoltarea spiritului de 
observaţie 

Elevii clasei a 
IX – a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Noiembrie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

58. În lumea 
ştiinţei şi a 
tehnicii 

abordarea interdisciplinară  a unor 
teme studiate la clasă, in cadrul 
orelor de ştiinţe; 
-stimularea curiozităţii, a 
creativităţii elevilor; 
- realizarea unor proiecte, 
machete 
 

surse de 
documentare: 
cărţi, ppt, 
laborator 
virtual; 
- sala de clasă 

Noiembrie Prof. 
Drăgoiu 
Felicia 
Elevii clasei  
a VIII-a 

Activități specifice 
 

59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionat
ul de Fotbal 
al L.T. 
Baptist 
 
O.N.S.S. 
Volei  
Feminin - 
faza pe 
municipiu 
 
O.N.S.S. 
Volei  
Masculin- 
faza pe 
municipiu 

Dezvoltarea armonioasă a 
corpului 
- Dezvoltarea spiritului de 
competiție și fair play 
 
 
 
 
 
 

Elevi din liceu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 
 
 
 
 

Noiembrie 
 
 
 
Noiembrie 
Decembrie 
 
 

Prof. 
Cojocari 
Cosmin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Activități specifice 
 
 
 
 
 

60. Târg de 
Crăciun 
sponsorizar

Cultivarea dorinței de implicare în 
activități caritabile; 
Cultivarea sensibilității, a 

Colectivele 
claselor de 
gimnaziu și 

Decembrie Profesori 
Diriginți 

Proiect de voluntariat 
pentru sprijinirea 
unor copii din 
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ea unor 
copii din 
Tanzania 

compasiunii, a înțelegerii față de 
persoanele defavorizate; 
Cultivarea unui sentiment de 
mulţumire faţă de darurile lui 
Dumnezeu  
- Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de echipă 

liceu,părinți, 
mijloace 
specifice 

Tanzania pentru 
școlarizare; expoziție 
cu vânzare organizată 
de elevi și profesori 

61. Semnificati
a zilei de 1 
decembrie, 
ziua 
nationala a 
Romaniei 

Cunoașterea semnificatiei zilei 
nationale a Romaniei; 
- cultivarea spiritului patriotic 
 

Elevii de 
gimnaziu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Decembrie Prof. Feier 
Corina 
 

Sesiune de 
comunicari 
elevi,dezbateri, 
concurs 

62. S-a născut 
Mîntuitorul 
! 

Cultivarea respectului faţă de 
importanţa Crăciunului pentru 
creştini 

Elevii clasei a V 
– a,XII B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Decembrie Prof. Feier 
Corina 
Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela,  
 

Discuții despre 
semnificația 
Sărbătorii Nașterii 
Domnului. 
 
„Ingerasul”- elevii 
îşi oferă unii altora 
câte un mic cadou 
semnificativ 

63. It’s 
Christmas 
Time 

Cunoaşterea tradiţiilor si 
sărbătorilor comunităţilor din 
Marea Britanie 

Elevii clasei a 
VI – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Decembrie Prof. Pascu 
Lavinia 

Sărbătoarea 
Crăciunului în Marea 
Britanie 
Colinde, poezii și 
povești de Crăciun 

64. Program 
cultural 
religios în 
cadrul 
serviciilor 
de 
închinare 
ale Bisercii 
Baptiste 
Betel 
Timișoara 
 
Concert 
Crăciun 
,,Deschide – 
ți inima  

Cultivarea simţului estetic şi a 
pasiunii pentru muzica corală. 
- Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de echipă, a relaţiilor de prietenie; 
stabilirea unui climat de încredere 
şi căldură sufletească, favorabil 
comunicării deschise şi unei bune 
socializări 
- Crearea unor reguli de 
comportament responsabil şi 
împărţirea echitabilă a sarcinilor 
între membrii grupului 

Corul liceului 
clasele IX - XII, 
instrumente 
muzicale, 
materiale 
specifice 
 
 
Corul și 
orchestra RVE - 
dirijor Lari 
Munteanu 

Decembrie Prof.Vițelari
u Gheorghe 

Concert de colinde și 
căntece de Crăciun 
 
 
 
 
 
 
 
Concert organizat de 
RVE Timișoara 

65. Concert 
colinde 
Crăciun la 
Radio 
Vocea 
Evangheliei 
Timișoara     

Cultivarea respectului faţă de 
importanţa Crăciunului pentru 
creştini 

Corul liceului 
clasele IX - XII, 
instrumente 
muzicale, 
materiale 
specifice 
 

Decembrie Prof.Vițelari
u Gheorghe 
Prof. Szucs 
Alexandru 

Activități specifice 
 

66. Concert 
colinde 
Crăciun la 
Radio 
Timișoara 

Cultivarea respectului faţă de 
importanţa Crăciunului pentru 
creştini 

Corul liceului 
clasele IX - XII, 
instrumente 
muzicale, 
materiale 
specifice 

Decembrie Prof.Vițelari
u Gheorghe 
Prof. Szucs 
Alexandru 

Activități specifice 
 

67. Concert Cultivarea respectului faţă de Corul liceului Decembrie Prof.Vițelari Activități specifice 
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colinde 
Crăciun la 
Spitalul 
Municipal 
Timișoara 

importanţa Crăciunului pentru 
creştini 

clasele IX - XII, 
instrumente 
muzicale, 
materiale 
specifice 
 

u Gheorghe 
 

 

68. Concert 
colinde 
Crăciun la 
Spitalul 
CFR 
Timișoara 

Cultivarea respectului faţă de 
importanţa Crăciunului pentru 
creştini 

Corul liceului 
clasele IX - XII, 
instrumente 
muzicale, 
materiale 
specifice 
 

Decembrie Prof.Vițelari
u Gheorghe 
Prof. Szucs 
Alexandru 
Prof. 
Bugnărug 
Ioan 

Activități specifice 
 

69. Concert 
colinde 
Crăciun la 
Școala 
Gimnazială 
cu clasele I 
– VIII 
Rudolf 
Walther 
Timișoara 

Cultivarea respectului faţă de 
importanţa Crăciunului pentru 
creştini 

Corul liceului 
clasele IX - XII, 
instrumente 
muzicale, 
materiale 
specifice 
 

Decembrie Prof.Vițelari
u Gheorghe 
Prof. Szucs 
Alexandru 
Prof. 
Bugnărug 
Ioan 

Activități specifice 
 

70. Ziua 
Internațion
ală a 
voluntarilor 

Dezvoltarea spiritului de 
compasiune și de întrajutorare a 
celor aflați în nevoie și suferință 
-Învățarea principiilor generale de 
prin ajutor 

Elevii clasei a 
VII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Decembrie Prof. Bitea 
Daniela 

Învățarea principiilor 
generale de prin 
ajutor 

71. Serbare 
Crăciun  

Cultivarea respectului faţă de 
importanţa Crăciunului pentru 
creştini 

Elevii claselor 
V – VIII 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Decembrie Diriginți 
gimnaziu 

Colinde,cadouri 

72. Învăţ să 
dăruiesc 

Schimb cadouri si urari de 
Craciun 

Elevii clasei a 
VIII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Decembrie Prof. Bitea 
Daniela 

Colinde,cadouri 

73. Intalnire cu 
ocazia 
Sarbatorilo
r 
Craciunului 

Schimb cadouri si urari de 
Craciun 

Elevii clasei a 
IX – a A, 
IX – a B, 
X A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Decembrie Prof.Covaci 
Cătălin 
Prof. 
Dumitru 
Titel 
Prof. Popa 
Cristina 

Colinde,cadouri 

74. Party de 
Crăciun 
O seară de 
colinde 

Schimb cadouri si urari de 
Craciun 

Elevii clasei a X 
– a B 
XII A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Decembrie Trandafir 
Livia 
Medre 
Miriam 
Cociorvan 
Naomi 
Dumitrescu 
Delia 
Prof. 
Cojocari 
Cosmin 
Iosub Naomi 

Colinzi, jocuri, 
meditatie 

75. Le Noel Cunoaşterea tradiţiilor si Elevii clasei a  Decembrie Prof. Dalca Activități specifice 
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dans le 
monde 
francophon
e 

sărbătorilor comunităţilor 
francofone 

VI – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Estera  

76. Chimia, 
prieten sau 
duşman? 

Realizarea de către elevi a unei 
documentări corecte; 
- Elaborarea unor referate, lucrări, 
in vederea participării la sesiuni 
de comunicări ştiinţifice. 

surse variate de 
documentare; 
-cărţi; 
- truse de 
laborator; 
- sala de clasă 

Decembrie Profesor 
Drăgoiu 
Felicia 
Elevi liceu 

Activități specifice 
 

77. Hai la 
muzeu 

Cunoașterea unor obiective 
culturale ale orașului nostru; 
- Cunoașterea unor aspecte ale 
istoriei naționale; cultivarea 
spiritului patriotic 

Elevii clasei a  
V – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Prof. Feier 
Corina 
 

Vizită la muzeul de 
istorie 
Identificarea 
informațiilor 
provenite din surse 
istorice 

78. 24  Ianuarie 
1859 in 
istoria  
romanilor 

Cunoașterea semnificatiei acestei 
zile; 
- cultivarea spiritului patriotic 

Elevi de liceu 
Elevii clasei a  
VII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Prof. Feier 
Corina 
Prof.Vițelari
u Gheorghe 

Sesiune de 
comunicari 
elevi,dezbateri, 
concurs 

79. Lucrări 
creștine din 
orașul 
nostru 

Diversificarea abilităţilor de 
comunicare  
- Lectura unor opere 
fundamentale creștine pentru 
formarea elevilor 

Elevii clasei a  
VI – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Prof. Pascu 
Lavinia 

Vizita la Centrul de 
Educatie Crestina si 
Cultura 
Contemporana 
“Areopagus 

80. Omagiu 
poetului 
național 
Mihai 
Eminescu   

Marcarea însemnătății pe care a 
avut-o opera lui Mihai Eminescu 
în viața culturală a vremii; 
- Cultivarea dragostei elevilor 
pentru poezia eminesciană; 
- Îmbogățirea culturii generale și 
artistice, 
- Cultivarea simțului estetic 

Elevii clasei a  
VII – a,a VIII-
a,a XII – a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Prof.Vițelari
u Gheorghe 
Prof. Bîtea 
Daniela 
Iosub Naomi  
Cerchez 
Rebeca 

Masa rotundă 
colaborare cu  
prof. de romana 

81. Biologie 
aplicată în 
horticultură 

Informarea și acomodarea elevilor 
cu noțiuni noi din domeniul 
horticulturii 

Elevi cl. a XII-a 
sau a XI- a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Prof. Bîtea 
Daniela 

Activități specifice 
 

82. Pregatire 
pentru 
Olimpiada 
judeteana 
de Religie 
Dialog cu 
reprezentati 
de biserici 

Aprofundarea unor subiecte 
specifice 

Elevii claselor 
VII,VIII,IX,X,X
I,XII 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie-
februarie 

Prof.Covaci 
Cătălin 

Activități specifice 
 

83. Cultură și 
religie în 
Banat 

Vizite la locașuri de cult din 
Timișoara 

Elevii clasei a 
IX – a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie -  
februarie 

Prof. 
Dumitru 
Titel 
 

Activități specifice 
 

84. Olimpiada 
județeană 
de fizică 
Vizită la 
Experiment

Pregătire și participare la 
Olimpiada judeteana de fizică 
Experimente de fizică 
Observarea unor fenomene fizice 

Elevii claselor 
VI,VII,VIII,IX,
X 
Materiale și 
mijloace 

Ianuarie-
februarie 

Prof. Popa 
Cristina 

Activități specifice 
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arium specifice 
85. Realizare de 

sanviciuri ( 
pt Centrul 
de Noapte) 

Cultivarea compasiunii pentru cei 
aflați în nevoi și dezvoltarea 
capacităților organizatorice 

Elevii clasei a X 
– a B 

Ianuarie Seica Diana 
Zatic Diana 

Activități specifice 
 

86. Hai la 
muzeu 

Cunoașterea unor obiective 
culturale ale orașului nostru; 
- Cunoașterea unor aspecte ale 
istoriei naționale; cultivarea 
spiritului patriotic 
 

Elevii clasei a 
XI – a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Prof. 
Bugnărug 
Ioan 

Vizită la 
muzeul 
satului. 

 

87. O discuție 
despre 
ultimele 
cărți citite 

Diversificarea abilităţilor de 
comunicare  
- Lectura unor opere 
fundamentale pentru formarea 
elevilor 

Elevii clasei a 
XI – a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Prof. Făt 
Eliza 

Vizită la Centrul de 
Educație Creștină și 
Cultură 
Contemporană 
Areopagus cu elevii 
clasei a XI -–a B 

88. Olimpiada 
de Limba 
Engleză 
pentru 
clasele de 
liceu 

Pregătire și participare la 
Olimpiada de limba engleză 
pentru liceu 

Elevi de liceu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Prof. Pascu 
Lavinia 

Activități specifice 
 

89.  Olimpiada 
judeteana 
de 
matematică 

Pregătire și participare la 
Olimpiada judeteana de 
matematică 

Elevii claselor 
VI,,IX B,X 
BI,XII B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Prof. 
Dumitru 
Titel 
 

Activități specifice 
 

90. Vizitarea 
unui 
obiectiv 
cultural/isto
ric al 
orașului 
nostru 

Cunoașterea unor obiective 
culturale ale orașului nostru; 
- Cunoașterea unor aspecte ale 
artei și istoriei naționale; 
- Educația pentru valori culturale 

Elevii clasei XII 
B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela 

Vizită la muzeul 
de artă /istorie. 
- îmbogăţirea 
cunoştinţelor cu 
noi informaţii. 

- Discuții, impresii în 
urma vizitei 

91. Campionat
ul de tenis 
de masa al 
L.T.Baptist-
Liceu 
 
Campionat
ul de tenis 
de masa al 
L.T.Baptist-
Gimnaziu 

Dezvoltarea armonioasă a 
corpului 
- Dezvoltarea spiritului de 
competiție și fair play 

Elevii de 
gimnaziu și 
liceu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Prof. 
Cojocari 
Cosmin 
 

 
Activități specifice 
 

92. Mihai 
Eminescu – 
poet 
național și 
universal 

Marcarea însemnătății pe care a 
avut-o opera lui Mihai Eminescu 
în viața culturală a vremii; 
- Cultivarea dragostei elevilor 
pentru poezia eminesciană; 
- Îmbogățirea culturii generale și 
artistice, 
- Cultivarea simțului estetic 
 

Prof. limba 
română 
- Elevi 
- Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela 
 

Prezentarea unor date 
biografice; 
- Recitarea unor 
poezii eminesciene; 
- audierea unor 
lucrări compuse pe 
versurile poetului 
- Concurs de cultură 
generală despre viața 
și opera poetului 

93. Visite à Vizitarea Institutului Francez din Clasa a X-a A Ianuarie Prof. Dalca Activități specifice 
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l’Institut 
Français de 
Timișoara 

Timișoara Materiale și 
mijloace 
specifice 
 

Estera  

94. Șezătoare 
literară 

Diversificarea abilităţilor de 
comunicare  
- Lectura unor opere 
fundamentale pentru formarea 
elevilor 

Clasa a X-a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

95. Vizionare 
piesă de 
teatru 

Îmbogățirea culturii generale și 
artistice, 
- Cultivarea simțului estetic 

Clasa a IX-a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Ianuarie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

96. CHIM-
junior( 
concurs de 
probleme, 
rebusuri, 
ghicitori) 

stimularea curiozităţii, a 
creativităţii  şi a spiritului 
competitiv; 

materiale 
realizate de 
elevi; 
- sala de clasă 

Ianuarie Profesor 
Drăgoiu 
Felicia 
 

Activități specifice 
 

97. Prietena 
mea cartea 

Diversificarea abilităţilor de 
comunicare  
- Lectura unor opere 
fundamentale pentru formarea 
elevilor 
trezirea interesului pentru carte, 
pentru citit; 
- recunoasterea tipurilor de carti 
(literatura, stiintifice, manuale,...) 

Clasa a V-a  
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie Prof. Feier 
Corina 
 

Activități specifice 
 

98. Hai la 
muzeu 

Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
- Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
- Contactul cu opere de artă din 
patrimoniul local 
- Dezvoltarea spiritului de 
observaţie 

Clasa a IX-a 
Clasa a VIII-a 
Clasa a VI-a 
Clasa a VII 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie 
Martie 
Aprilie 

Prof. Feier 
Corina, in 
colaborare 
cu prof. 
Bitea 
Daniela, 
prof. Pascu 
Lavinia, 
prof. 
Vitelariu 
Gheorghe 

 

99. Să-l slujim 
pe 
aproapele 
nostru 

Cultivarea compasiunii pentru cei 
aflați în nevoi și dezvoltarea 
capacităților organizatorice 

Clasa a V-a 
Elevii clasei a 
XI – a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie Prof. Pascu 
Lavinia 
Prof. Făt 
Eliza 

Implicare la Cantina 
Socială / Azil de 
bătrâni / Orfelinat 

100. ,,Să ne 
cunoaştem 
oraşul, 
judeţul şi 
ţara” 

Dezvoltarea spiritului de 
observaţie 
- Îmbogăţirea culturii generale 
 

Elevii clasei a 
VII – a  
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie prof. 
Vitelariu 
Gheorghe  
 

Vizionare filme 
tematice 
- Excursii și drumeții 
- Prezentare PPT 
- Dezbateri pe teme 
de interes comun 
- Teatru, concerte 
operă,filarmonică 
- Vizitarea unor 
instituții 
culturale/educaționale 

101. Ziua 
Mondială a 

Evaluarea stării generale a 
canalului Bega 

Elevii clasei a 
IX– a 

Februarie prof. Bitea 
Daniela 

Activități specifice 
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Zonelor 
Umede 

Materiale și 
mijloace 
specifice 

102. „Bucuriile 
iernii „ 

 

Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de echipă, a relaţiilor de prietenie; 
stabilirea unui climat de încredere 
şi căldură sufletească, favorabil 
comunicării deschise şi unei bune 
socializări 

Elevii clasei a 
VIII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie prof. Bitea 
Daniela, 

La patinoar 

103. Atelier de 
prăjituri 

Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de echipă, a relaţiilor de prietenie; 
stabilirea unui climat de încredere 
şi căldură sufletească, favorabil 
comunicării deschise şi unei bune 
socializări 

Elevii clasei a 
X– a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie Subi Sorina 
Oancea 
Daniela 

Activități specifice 
 

104. Olimpiadă 
informatică 

Conștientizarea elevilor de 
cerințele,complexitatea și 
exigențele unui examen 

Elevi din școală 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie- 
martie 

Prof. Livia 
Trandafir 

Activități specifice 
 

105. Ziua 
prieteniei 
adevărate 

o altă perspectivă asupra 
conceptului de iubire: dezbateri și 
vizionări de materiale legate de 
ziua de 14 februarie 

Elevii clasei a 
XI – a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie Prof. 
Bugnărug 
Ioan 

Activități specifice 
 

106. Valentine’s 
Day 
Reloaded 

o altă perspectivă asupra 
conceptului de iubire: scenetă, 
dezbatere 

Elevii clasei a 
XI – a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie Prof. Făt 
Eliza 

Activități specifice 
 

107. „Diferiti 
dar 
valorosi” - 
vizionarea 
unor 
prezentări 
power-point 
despre 
persoane cu 
dizabilităţi, 
despre 
rromi şi 
tradiţiile 
acestora; 

Cultivarea respectului pentru 
ființa umană, indiferent de etnie, 
clasă socială, dizabilități etc. 
- Acceptarea diferențelor 
culturale; 
- Cultivarea spiritului civic. 

Clasele a XII-a 
A,B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie Prof. 
Cojocari 
Cosmin 
 
Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela 

Activități specifice 
 

108. O.N.S.S  
Handbal  
Feminin.- 
faza pe 
municipiu 
 
Olimpiada 
Gimnaziilor 
– Tenis de 
masa - faza 
pe 
municipiu 

Dezvoltarea armonioasă a 
corpului 
- Dezvoltarea spiritului de 
competiție și fair play 

Elevii de 
gimnaziu și 
liceu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie- 
martie 

Prof. 
Cojocari 
Cosmin 
 

Activități specifice 
 

109. O.N.S.S  Dezvoltarea armonioasă a Elevii de Februarie- Prof. Activități specifice 
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Handbal  
Masculin.- 
faza pe 
municipiu 

corpului 
- Dezvoltarea spiritului de 
competiție și fair play 

gimnaziu și 
liceu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

martie Cojocari 
Cosmin 
 

 

110. Préparation 
aux 
concours de 
la 
francophoni
e 

Dezvoltarea spiritului de 
echipă,competiție 

Elevii clasei a 
VIII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie Prof. Dalca 
Estera 

Activități specifice 
 

111. Concurs de 
poezie 

Dezvoltarea spiritului de 
competiție 

Elevii clasei a 
VII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

112. Micii 
ecologiști și 
Timișoara 
curată 

Cultivarea spiritului civic și 
responsabilizarea elevilor pentru 
păstrarea unui mediu curat și 
sănătos 

Elevii clasei a V 
– a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Februarie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

113. Călătorie în 
lumea 
elementelor 
chimice 

aprofundarea de către elevi a 
cunoştinţelor dobândite în cadrul 
orelor de chimie 

surse de 
documentare 
diferite; 
- cărţi de 
specialitate; 
-sala de clasă 

Februarie Profesor 
Drăgoiu 
Felicia 
Elevii clasei  
a VII-a 

Activități specifice 
 

114. Mâini de 
artist 

Confecționare de mărțișoare Clasa a V-a 
Elevii clasei a 
XI – a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Prof. Feier 
Corina 
Prof. 
Bugnărug 
Ioan 

Activități specifice 
 

115. La mulți 
ani,dragă 
mamă! 

Cultivarea respectului și 
exprimarea recunoștinței față de 
cele mai dragi persoane din 
familie 

Elevii clasei a 
VII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie prof. 
Vitelariu 
Gheorghe  
 

Recital de 
cântece,poezii/scenet
ă de ziua mamei 

116. Luna 
Pădurii 

Cultivarea dorinţei de cunoaştere 
a elevilor 
- Îmbogăţirea culturii generale 

Elevii clasei a 
VIII – a,a IX– a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

15 Martie- 
15 Aprilie 

Prof. Bîtea 
Daniela 

Deplasare Pădurea 
verde 

117. Ce profesie 
să aleg 

Consilierea și orientarea elevilor 
pentru cunoașterea și alegerea 
profesiei 

Elevii clasei a 
VIII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Prof. Bîtea 
Daniela 

Invitați 

118. Pregatirea 
Sarbatorii 
de inviere 

Pregătirea și implicarea elevilor 
pentru sărbătorile pascale 

Elevii clasei a 
IX– a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Prof.Covaci 
Cătălin 

Postere, vizionare de 
filme documentare 

119. Vizită la 
muzeul 
revoluției 

Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
- Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
- Contactul cu opere de artă din 

Elevii clasei a 
IX– a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Prof. 
Dumitru 
Titel 

Deplasare la sediul 
muzeului 
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patrimoniul local 
- Dezvoltarea spiritului de 
observaţie 

120. Excursie Vizitarea  unor orașe din Europa 
și a lagărului de la Auschwitz 

Clasa a IX-a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

30 Martie- 
04 Aprilie 

Prof. 
Dumitru 
Titel 

Activități specifice 
 

121. Excursie Vizitarea orașului Sibiu Elevii clasei a 
IX– a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

16-18 Martie Prof.Covaci 
Cătălin 

Activități specifice 
 

122. Ziua 
mondială a 
pământului 

Cultivarea dorinţei de cunoaştere 
a elevilor 
- Îmbogăţirea culturii generale 

Elevii clasei a 
X– a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Prof. Popa 
Cristina 

Postere,vizionare 
filme documentare 

123. Dezbatere 
pe o carte 
citita 

Diversificarea abilităţilor de 
comunicare  
- Lectura unor opere 
fundamentale pentru formarea 
elevilor 

Elevii clasei a 
X– a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Bolojan 
Radu 

Activități specifice 
 

124. Olimpiada 
Tehnologia 
informatiei 

Conștientizarea elevilor de 
cerințele,complexitatea și 
exigențele unui examen 

Elevi din școală Martie- 
aprilie 

Prof. Livia 
Trandafir 

Activități specifice 
 

125. Să-i 
cunoaștem 
pe cei de 
lângă noi! 

- Cultivarea dorinței de implicare 
în activități caritabile; 
- Cultivarea sensibilității, a 
compasiunii, a înțelegerii față de 
persoanele defavorizate 

Elevii clasei a V 
– a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Prof. Pascu 
Lavinia 
 

Vizită la fundația 
“Pentru Voi”, 
Timișoara 
 

126. Mother’s 
Day in the 
UK 

Confecționarea de felicitări și 
transmiterea de mesaje în limba 
engleză pentru mama 

Elevii clasei a V 
– a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Prof. Pascu 
Lavinia 
 

Activități specifice 
 

127. “Să ne 
cunoaștem 
orașul!” 

- Dezvoltarea spiritului de 
observaţie 
- Îmbogăţirea culturii generale 

Elevi cl,a XI-a 
B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Prof. Făt 
Eliza 

Activități specifice 
 

128. Implică-te 
activ în 
susținerea 
aproapelui 

Cultivarea compasiunii pentru cei 
aflați în nevoi și dezvoltarea 
capacităților organizatorice 

Elevi cl,a XII-a 
B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela 

Vizita la centrul 
,,Fratii lui Onisim” 

129. O.N.S.S. 
Tenis de 
masa –faza 
pe 
municipiu 
 
Olimpiada 
Gimnaziilor 
– Handbal 
Feminin- 
faza pe 
municipiu 
 

Dezvoltarea armonioasă a 
corpului 
- Dezvoltarea spiritului de 
competiție și fair play 

Elevii de 
gimnaziu și 
liceu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Prof. 
Cojocari 
Cosmin 
 

Activități specifice 
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Olimpiada 
Gimnaziilor 
–Handbal 
Masculin- 
faza pe 
municipiu 

130. Implică-te 
activ în 
susținerea 
aproapelui 

Cultivarea compasiunii pentru cei 
aflați în nevoi și dezvoltarea 
capacităților organizatorice 

Clasa a XII-a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Prof. 
Cojocari 
Cosmin 
 

Vizita la centrul 
,,Fratii lui Onisim” 

131. Ion Luca 
Caragiale și 
eterna 
comedie 
umană 

Marcarea însemnătății pe care a 
avut-o opera lui Ion Luca 
Caragiale în viața culturală și 
socială a vremii; 
- Observarea defectelor sociale și 
umane surprinse cu ironie de 
autor și felul în care se regăsesc în 
societatea actuală; 
- Îmbogățirea culturii generale și 
artistice, 
- Cultivarea simțului estetic 

Prof. limba 
română 
- Elevi 
- Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela 

Activități specifice 
 

132. La journée 
de la 
francophoni
e. Concours 
QCM 

Dezvoltarea spiritului de 
competiție 

Clasa a XII-a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Prof. Dalca 
Estera 

Activități specifice 
 

133. Micii 
ecologiști ai 
LTB 

Cultivarea spiritului civic și 
responsabilizarea elevilor pentru 
păstrarea unui mediu curat și 
sănătos 

Elevii cl. a VI- a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

134. Vizită la 
Biblioteca 
Centrală 
Universitar
ă „Eugen 
Todoran” 
Timișoara 

Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
- Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
 

Elevi clasa a IX-
a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Martie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

135. Chimia şi 
calculatorul 

utilizarea calculatorului pentru 
simularea unor fenomene şi 
procese chimice; 
- formarea deprinderilor de a ,, 
lucra în Laboratorul virtual” 

calculator, 
programul 
platformă ,,e-
Chimia” 

Martie Profesor 
Drăgoiu 
Felicia 
Elevi 
gimnaziu, 
liceu 

Activități specifice 
 

136. Sărbătoarea 
morții și 
învierii 
Domnului 
Isus 

Cultivarea respectului faţă de ceea 
ce reprezintă Paştele pentru 
creştini 
- Cunoaşterea semnificaţiei 
învierii lui Isus în viaţa fiecărui 
creştin 
-Abordarea interdisciplinară- 
Sărbători in familie, biserică, 
comunitate 

Elevii de 
gimnaziu și 
liceu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Aprilie Diriginți 
Profesori 

Participarea la un 
program special 
organizat cu ocazia 
sărbătorii 
 
Discuții despre 
semnificația 
Sărbătorii Paștelui 

137. Exchange 
Academic 
(Loc: 
Olanda) 

Schimb de experiență între 
culturi,sistem educațional 

Elevi liceu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 
 

Aprilie Prof. Pascu 
Lavinia 
Prof. Făt 
Eliza 

Activități specifice 
 

138. “English Dezvoltarea abilităților lingvistice Clasa a V-a Aprilie Prof. Pascu Activități specifice 
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Made Fun” într-un cadru mai 
..neconvențional’’ 

Materiale și 
mijloace 
specifice 
 

Lavinia 
 

 

139. Ziua Limbii 
engleze 

Cunoașterea și conștientizarea 
elevilor a importanței limbilor 
străine în contextul apartenenței la 
spațiul european 

Elevi din școală 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Aprilie Prof. Pascu 
Lavinia 
 

Shakespeare:  
- prezentare power 
point 
- vizionare materiale 
video 

140. Program 
cultural 
religios în 
cadrul 
serviciilor 
de 
închinare 
ale Bisercii 
Baptiste 
Betel 
Timișoara 

Cultivarea simţului estetic şi a 
pasiunii pentru muzica corală. 
- Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de echipă, a relaţiilor de prietenie; 
stabilirea unui climat de încredere 
şi căldură sufletească, favorabil 
comunicării deschise şi unei bune 
socializări 
- Crearea unor reguli de 
comportament responsabil şi 
împărţirea echitabilă a sarcinilor 
între membrii grupului 

Corul liceului 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Aprilie prof. 
Vitelariu 
Gheorghe  
 

Activități specifice 
 

141. Concursul   
Noi Info 

Conștientizarea elevilor de 
cerințele,complexitatea și 
exigențele unui examen 

Elevi din școală 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Aprilie Prof. Livia 
Trandafir 

Activități specifice 
 

142. Vizita la un 
orfelinat 

Cultivarea compasiunii pentru cei 
aflați în nevoi și dezvoltarea 
capacităților organizatorice 

Clasa a X-a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Aprilie Zatic Diana Activități specifice 
 

143. 
 
 
 
 
 
 

Festivalul 
coral al 
liceelor 
creștine 
evanghelice 
din 
Romania 
Soli Deo 
Gloria 
 
 
 

Cultivarea simţului estetic şi a 
pasiunii pentru muzica corală. 
- Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de echipă, a relaţiilor de prietenie; 
stabilirea unui climat de încredere 
şi căldură sufletească, favorabil 
comunicării deschise şi unei bune 
socializări 
- Crearea unor reguli de 
comportament responsabil şi 
împărţirea echitabilă a sarcinilor 
între membrii grupului 

Elevi din clasele 
X - XII, 
instrumente 
muzicale, 
materiale 
specifice 

Aprilie 
 
 
 
 
 

Prof.Vițelari
u Gheorghe 
 

Activități specifice 
 

144. Sărbătoarea 
Paștelui în 
textele 
scriitorilor 
tradiționaliș
ti 

- Educația estetică, promovarea 
valorilor artistice; 
- Îmbogățirea culturii generale și 
artistice; 
- Crearea unei legături între 
credințele religioase și literatură: 
reflectarea tradiției religioase în 
literatură 

Prof. limba 
română 
- Elevii claselor 
a XII-a A, B 
- Materiale și 
mijloace 
specifice 

Aprilie Profesor 
Bogdan 
Elena 
Marinela. 

Citirea și comentarea 
unor texte / 
fragmente din 
literatura română 
semnificative pentru 
tema aleasă 

145. Club de 
lecture 

Îmbogățirea culturii generale și 
artistice, 
- Cultivarea simțului estetic 

Elevi cl. a XI- a 
A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Aprilie Prof. Dalca 
Estera 

Activități specifice 
 

146. Olimpiada 
de Limba și 

Conștientizarea elevilor de 
cerințele,complexitatea și 

Clasele V,VI.IX 
A,IX B 

Aprilie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
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literatura 
română 

exigențele unui examen Materiale și 
mijloace 
specifice 

147. Vizită la 
Coca-Cola 

Îmbogățirea culturii generale a 
elevilor 

Elevii cl. a X-a 
A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Aprilie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

148. Program 
cultural 
religios în 
cadrul 
serviciilor 
de 
închinare 
ale Bisercii 
Baptiste 
Betania 
Timișoara 
 
 

Cultivarea simţului estetic şi a 
pasiunii pentru muzica corală. 
- Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de echipă, a relaţiilor de prietenie; 
stabilirea unui climat de încredere 
şi căldură sufletească, favorabil 
comunicării deschise şi unei bune 
socializări 
- Crearea unor reguli de 
comportament responsabil şi 
împărţirea echitabilă a sarcinilor 
între membrii grupului 

Corul liceului 
clasele IX - XII, 
instrumente 
muzicale, 
materiale 
specifice 
 
 
 

Aprilie Prof.Vițelari
u Gheorghe 
Prof. 
Bugnărug 
Ioan 

Activități specifice 
 

149. Vizitarea 
unor clădiri 
istorice 

Îmbogățirea culturii generale a 
elevilor 
Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
- Contactul cu opere de artă din 
patrimoniul local 
- Dezvoltarea spiritului de 
observaţie 

Elevii cl. a X-a 
B 

25 Aprilie Prof. Livia 
Trandafir 
Prof. Dalca 
Estera 

Activități specifice 
 

150. Olimpiada 
verde-
Chimia 
verde 

conştientizarea elevilor de riscul 
poluării cu substanţe chimice; 
-abordarea interdisciplinară a 
metodelor de combatere a 
poluării; 
- realizarea unor studii 
comparative, asupra metodelor de 
obţinere a unor 
 ,, substanţe eco” ( ex. : săpunul 
de sinteză vs. săpunul din 
substanţe naturale ) 

trusă de 
laborator; 
- surse diferite 
de documentare; 
-sala de clasă 

Aprilie-mai Profesor 
Drăgoiu 
Felicia 
Elevi de 
liceu şi 
gimnaziu 

Activități specifice 
 

151. Hai la 
teatru 

Familiarizarea elevilor cu una 
dintre formele artei: spectacolul 
teatral; 
- Cultivarea simțului artistic și a 
gustului estetic 

Clasa a V-a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. Feier 
Corina 
 

Activități specifice 
 

152. Ziua 
Europei – 9 
Mai 

Abordarea interdisciplinară a 
temei – Ziua Independenței, Ziua 
Victoriei, Ziua Europei (istoric, 
geografic, cultural) 

Elevi liceu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. Feier 
Corina 
 

Activități specifice 
 

153. Hai la 
muzeu 

Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
- Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
- Contactul cu opere de artă din 
patrimoniul local 
- Dezvoltarea spiritului de 
observaţie 

Clasa a V-a 
Elevii clasei a 
XI – a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. Pascu 
Lavinia 
Prof. Făt 
Eliza 

Activități specifice 
 

154. “Once upon Abordare și prezentarea unor Clasa a V-a Mai Prof. Pascu Activități specifice 
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a time” noțiuni în maniera ,,a fost odată 
ca niciodată’’ 

Materiale și 
mijloace 
specifice 

Lavinia  

155. La 
Herneacova 

Vizitarea centrului de echitație de 
la Herneacova 

Clasa a V-a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. Pascu 
Lavinia 

Activități specifice 
 

156. Ziua 
Internațion
ală a 
Biodiversită
ții 

Vizitarea unei arii naturale 
protejate 

Elevi clasa a X- 
a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. Bîtea 
Daniela 

Activități specifice 
 

157. Să cunosc 
istoria 
Banatului   

Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
- Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
- Contactul cu opere de artă din 
patrimoniul local 
- Dezvoltarea spiritului de 
observaţie 

Elevii clasei a 
VIII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. Bîtea 
Daniela 

Vizita la Muzeul 
Banatului 
colaborare cu prof. de istorie

158. Rolul 
vizualului 
în prcesul 
de învățare 
a 
adevărurilo
r spirituale 

Realizarea de machete in vederea 
intelegerii unor simboluri biblice 
 

 Cortul intalnirii 
 Templul 

 

Clasele 
VI,VII,VIII 
Materiale și 
mijloace 
specifice 
 

Mai Prof.Covaci 
Cătălin 

Activitate practica 

159. Vizita la 
Muzeul 
Satului 

Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
- Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
- Contactul cu opere de artă din 
patrimoniul local 
- Dezvoltarea spiritului de 
observaţie 

Elevi clasele a 
IX- a B și a X-a 
A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. 
Dumitru 
Titel 
Prof. Popa 
Cristina 

Activități specifice 
 

160. Activitati 
sportive 

Dezvoltarea armonioasă a 
corpului 
- Dezvoltarea spiritului de 
competiție și fair play 

Clasa a X-a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Crașovan 
Alexandru 

Activități specifice 
 

161. Concursul  
InfoGim 

Conștientizarea elevilor de 
cerințele,complexitatea și 
exigențele unui examen 

Elevi liceu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof.Trandaf
ir Livia 

 

162. Marile 
descoperiri 
geografice 

Cunoaşterea de către elevi a unor 
descoperiri geografice 

Elevii clasei a 
XI – a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. Făt 
Eliza 

vizionarea unui 
documentar 
- completarea unor 
hărți și a unor tabele 
incomplete 
- ciorchine, 
chestionar 

163. Serbare 
absolvenți 
liceu 

Cultivarea simţului estetic şi a 
pasiunii pentru muzica corală. 
- Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de echipă, a relaţiilor de prietenie; 
stabilirea unui climat de încredere 
şi căldură sufletească, favorabil 
comunicării deschise şi unei bune 

Elevii claselor a 
XII-a A,B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. 
Cojocari 
Cosmin 
 
Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela 

Activități specifice 
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socializări 
- Crearea unor reguli de 
comportament responsabil şi 
împărţirea echitabilă a sarcinilor 
între membrii grupului 

 
Prof. 
Vițelariu 
Gheorghe 

164. ,,Drum bun 
absolventi”-
incheierea 
cursurilor 
in cadru 
festiv 
pentru 
clasele a XII 
a 

Festivitatea de încheiere a anului 
școlar – cl. XII A,B 
- Premierea elevilor cu cele mai 
bune rezultate la învățătură și 
disciplină 

Elevii claselor a 
XII-a A,B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. 
Cojocari 
Cosmin 
 
Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela 

Activități specifice 
 

165. Campionat
ul National 
al Liceelor 
Crestine 
Evanghelice 
- Suceava 

Dezvoltarea armonioasă a 
corpului 
- Dezvoltarea spiritului de 
competiție și fair play 

Elevi liceu 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. 
Cojocari 
Cosmin 
 

Activități specifice 
 

166. Vizionarea 
unui 
spectacol 
teatral 

Vizionarea unui spectacol de 
teatru ecranizat 
- Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
- Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
- Contactul cu opere de artă din 
patrimoniul local 
- Dezvoltarea spiritului de 
observaţie 

Elevii clasei a 
XII-a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai 2018, 
Conform 

programului 
Teatrului 

Național din 
Timișoarai 

Profesor 
Bogdan  
Elena 
Marinela 

Activități specifice 
 

167. La France a 
travers les 
yeux des 
enfants. 
Concours 
des dessins 

Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
Cultivarea spiritului de competiție 

Clasa a V-a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. Dalca 
Estera 

Activități specifice 
 

168. Concert la 
Filarmonică 

Îmbogățirea culturii generale și 
artistice, 
- Cultivarea simțului estetic 

Clasa a X-a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

169. Vizită la 
Muzeul 
Banatului 

- Îmbogăţirea culturii generale şi 
artistice 
- Dezvoltarea simţului estetic, a 
sensibilităţii şi imaginaţiei 
- Contactul cu opere de artă din 
patrimoniul local 
- Dezvoltarea spiritului de 
observație 

Clasa a IX-a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Mai Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

170. Excursie Vizitarea centrului de echitație 
Herneacova 

Clasa a VI - a Mai Prof. Pascu 
Lavinia 
Prof. Făt 
Eliza 
Prof. 
Dumitru 
Titel 

Activități specifice 
 

171. Excursie Vizitarea orașului Radna Clasa a XI – a B 28 Mai Prof. Făt 
Eliza 
Prof. 

Activități specifice 
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Dumitru 
Titel 

172. Excursie Vizitarea orașului Sibiu/Păltiniș Clasa a VIII - a 25-27 Mai Prof. Bîtea 
Daniela 
Radeș Liviu/ 
Oana 
Pop Murariu 
Cristian/ 
Alina 

Activități specifice 
 

173. Vizită la 
Târgul 
Liceelor 

Vizitarea centrului universitar în 
scopul orientării profesionale 
ulterioare a elevilor 

Clasa a VIII - a Mai Prof. Bîtea 
Daniela 

Activități specifice 
 

174. Program 
cultural 
religios în 
cadrul 
serviciilor 
de 
închinare 
ale Bisercii 
Baptiste 
Ghetsimani 
Timișoara 
 
 

Cultivarea simţului estetic şi a 
pasiunii pentru muzica corală. 
- Creşterea coeziunii colectivului 
de elevi şi consolidarea spiritului 
de echipă, a relaţiilor de prietenie; 
stabilirea unui climat de încredere 
şi căldură sufletească, favorabil 
comunicării deschise şi unei bune 
socializări 
- Crearea unor reguli de 
comportament responsabil şi 
împărţirea echitabilă a sarcinilor 
între membrii grupului 

Clasa a V - a 
Corul liceului 
clasele IX - XII, 
instrumente 
muzicale, 
materiale 
specifice 
 
 
 

Mai Prof.Vițelari
u Gheorghe 
Prof. Feier 
Corina 
Prof. Dalca 
Estera 
Prof. 
Bugnărug 
Ioan 
Prof. Szucs 
Alexandru 

Activități specifice 
 

175. Chimia în 
viaţa de zi 
cu zi 

- conştientizarea elevilor de rolul 
substanţelor chimice în 
organismul uman şi in  viaţa de zi 
cu zi; 
 - conştientizarea elevilor  de 
importanţa utilizării corecte a 
substanţelor chimice. 
 

surse de 
documentare 
diferite; 
- cărţi de 
specialitate; 
-sala de clasă 

Mai-iunie Profesor 
Drăgoiu 
Felicia 
Elevii liceu 
si gimnaziu 
 

Activități specifice 
 

176. Activitați 
culturale 

Îmbogățirea culturii generale și 
artistice, 
- Cultivarea simțului estetic 

Clasa a VI-a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof. Pascu 
Lavinia 

Activități specifice 
 

177. ,,Bilanțul 
muncii 
noastre’’ 

Premierea elevilor cu cele mai 
bune rezultate la învățătură și 
disciplină 

Clasa a VII-a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof.Vițelari
u Gheorghe 
 

Activități specifice 
 

178. Ziua 
Mondială a 
Mediului 

Training și dezbatere pe o temă de 
interes general 

Clasa a VI- a și 
a  VII-a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

5 Iunie Prof. Bîtea 
Daniela 

Activități specifice 
 

179. Olimpiada 
Biologie 

Conștientizarea elevilor de 
cerințele,complexitatea și 
exigențele unui examen 

Elevi din școală 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof. Bîtea 
Daniela 

Activități specifice 
 

180. Pregătire 
Suplimenta
ră 
Bacalaureat 

Conștientizarea elevilor de 
cerințele,complexitatea și 
exigențele unui examen 

 Elevii cl. a XII-
a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 
 

Iunie Prof. Bîtea 
Daniela 

Formarea 
competențelor 
specifice disciplinei  
în vederea susținerii 
Examenului de 
Bacalaureat; 
- Rezolvarea testelor 
specifice elaborate 
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după modelul 
Centrului Național de 
Evaluare; 
- Recapitularea 
cunoștințelor din anii 
anteriori, necesare 
pentru susținerea 
Examenului de 
Bacalaureat 

181. Pregatire 
concursul 
Palade 

Conștientizarea elevilor de 
cerințele,complexitatea și 
exigențele unui examen 

Elevii claselor a 
V-a, a VI- a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof. Bîtea 
Daniela 

Activități specifice 
 

182. Pregătire 
suplimentar
ă pentru 
recuperarea 
unor 
cunoștințe 

Formarea competențelor specifice 
disciplinei; 
- Recuperarea deficiențelor 
constatate la disciplina 
biologie/științe prin exerciții 
specifice; 
- Recapitularea cunoștințelor 
dobândite anterior în vederea 
recuperării rămânerilor în urmă. 

Elevii școlii 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof. Bîtea 
Daniela 

Activități specifice 
 

183. La revedere 
gimnaziu 

Premierea elevilor cu cele mai 
bune rezultate la învățătură și 
disciplină 

Elevii clasei a 
VIII – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof. Bîtea 
Daniela 

Activități specifice 
 

184. Ziua 
portilor 
deschise 
Facultatea 
de 
Automatica 
si 
calculatoare 

- Cultivarea dorinţei de 
cunoaştere a elevilor 
- Îmbogăţirea culturii generale 
-Dezvoltarea abilităților digitale 

Elevii școlii 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof.Trandaf
ir Livia 

Activități specifice 
 

185. Dezvoltarea 
abilităților 
digitale 
 

Pregatire suplimentara 
Competente Digitale 

Elevii școlii 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Semestrul I Prof.Trandaf
ir Livia 

Activități specifice 
 

186. Vizită la 
Univesitatea 
de Vest 

Vizitarea centrului universitar în 
scopul orientării profesionale 
ulterioare a elevilor 

Elevii școlii 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof.Trandaf
ir Livia 

Activități specifice 
 

187. Vizită la 
Biblioteca 
Univesității 
de Vest 

Vizitarea centrului universitar în 
scopul orientării profesionale 
ulterioare a elevilor 

Elevii clasei a   
IX– a A 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof. Mezei 
Valentina 
Prof. Mocuța 
Georgeta 

Activități specifice 
 

188. Vizită la o 
firma de 
calculatoare
(Nokia) 

- Cultivarea dorinţei de 
cunoaştere a elevilor 
- Îmbogăţirea culturii generale 
-Dezvoltarea abilităților digitale 

Elevii școlii 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof.Trandaf
ir Livia 

Activități specifice 
 

189. Excursie 
Brașov-
Bran-Peleș-
Râșnov  

Cultivarea dorinţei de cunoaştere 
a elevilor 
- Îmbogăţirea culturii generale 
 

Clasa a XII-a B 
 

1-3 Iunie Prof. 
Bogdan 
Marinela 
Bogdan 
Marius 

Activități specifice 
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190. Excursie 
Păltiniș 

Cultivarea dorinţei de cunoaştere 
a elevilor 
- Îmbogăţirea culturii generale 
 

Elevii clasei a 
VI – a 

1-3 Iunie Prof. Pascu 
Lavinia 
Prof. Făt 
Eliza 

Activități specifice 
 

191. Program de 
exchange 
(II) 

Schimb de experiență între 
culturi,sistem educațional 

Elevi de liceu 
și din Olanda 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof. Făt 
Eliza 

vizita grupului de 
profesori și elevi 
olandezi de la 
Jacobus Fruytier SG 
în România; 
- organizarea de 
activităţi variate 
(culturale, 
educaţionale, sportive 
etc) cu elevi din clasa 
a XI-a B + alte clase 
de liceu, precum şi 
din Olanda 

192. Vizită la 
Nițchidorf 

Schimb de experiență cu Școala 
Gimnazială Nițchidorf 

Elevii clasei a V 
– a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

4 Iunie Prof. Feier 
Corina 
Prof.Vițelari
u Gheorghe 
 

Activități specifice 
 

193. Découvrons 
les châteaux 
de la Loire 

Cultivarea dorinţei de cunoaştere 
a elevilor 
- Îmbogăţirea culturii generale 
 

Clasa a X-a B 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof. Dalca 
Estera 

Activități specifice 
 

194. Atelier de 
scriere 
creativă 

Cultivarea dorinţei de cunoaştere 
a elevilor 
- Îmbogăţirea culturii generale 
-Dezvoltarea abilităților de scriere 

Elevii clasei a 
VI – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

195. Vizită la 
Sinagogă 

Cultivarea dorinţei de cunoaştere 
a elevilor 

Elevii clasei a 
VI – a 
Materiale și 
mijloace 
specifice 

Iunie Prof. Mezei 
Valentina 

Activități specifice 
 

196. Festivitatea 
de încheiere 
a cursurilor 
anului 
şcolar 
 

Marcarea, într-un cadru festiv, a 
sfârşitului anului şcolar 

Elevi şi cadre 
didactice, 
invitaţi 

15 Iunie Diriginti, 
profesori 

Participă invitați din 
partea Inspectoratului 
Școlar Timiș,din 
cadrul cultului 
Baptist şi 
reprezentanţii unor 
ONG-uri care sprijină 
învăţământul 
preuniversitar 

 
 

3.  Activitatea Consiliului Elevilor 

În acest an școlar activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ buna. Au avut loc câteva întâlniri ale 

liderilor clasei in care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle 

elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală . 

Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Responsabil Termen 
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Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa 

şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru anul 
şcolar 2017-2018. Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru completarea departamentelor. La această 
adunare, elevii şi-au ales reprezentantii  pe departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor (BCE). Cu 
ocazia acestei adunări generale Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri care vizează îmbunătăţirea 
activităţii acestuia pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest lucru BCE şi-a 

 

 

 

 

1. 

 
 
 
 
Pregătirea elevilor 
la 
nivelul 
standardelor de 
calitate. 

Adaptarea strategiilor didactice la nevoile 
educaţionale ale elevilor si imbinarea 
activitatilor curriculare cu cele 
extracurriculare 

Cadre didactice  

Permanent 

Întocmirea graficului de pregătire 
suplimentară a elevilor şi urmărirea modului 
de realizare. 

Responsabili de 
catedră 

 

15 Martie 

Implicarea mai activă a familiei în viaţa 
şcolii. 

Comitetul de 
părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul activităţii didactice 
si al activitatilor extrascolare 

Conducerea. 
Responsabili de 
catedră 

Conform 
graficului 

 

 

 

 

 

2. 

 
 
 
 
 
 
Îmbunătăţirea 
stării 
disciplinare a 
elevilor. 

Intensificarea acţiunilor educative privind 

prevenirea violentei in scoala 

Responsabil cu 
Activitatea 
educativă 

Conform 
plan de 
activitate 

Colaborarea cu Poliţia de Proximitate 
şi cu alte instituţii abilitate. 

Responsabil cu 
activitatea 
educativă 

Conform 
Protocol de 
colaborare 

Informarea şi implicarea mai activă a 
familiei în prevenirea abaterilor 
disciplinare a elevilor. 

Comisia 
diriginţilor 

Permanent 

Monitorizarea stării disciplinare şi 
aplicarea sancţiunilor conform 
regulamentului. 

Comisia 
diriginţilor 

Când este 
cazul 

 

 

 

3. 

 
 
 
Diversificarea 
strategiilor 

didactice 

Perfecţionarea cadrelor didactice prin 
cursuri pentru utilizarea tehnologiilor 
didactice moderne şi a învăţării 
centrate pe elev. 

Responsabil cu 
perfecţionarea 

Conform 
ofertă CCD 

Activităţi metodice la nivel de catedre 
precum lecţii deschise, interasistenţe 
etc. 

Responsabili de 
catedră 

Conform 
plan de 
activitate 

 

 

4. 

Monitorizarea şi 
controlul 
activităţii 
pentru creşterea 
calităţii procesului 
instructiv-

educativ 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
instructiv educative. 

 

Conducere 

 

Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea activităţii 
personalului în concordanţă cu 
rezultatele obţinute 

 

Conducere 

 

Permanent 
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stabilit o agendă de lucru care vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre 
ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

In general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor.. Mulţi elevi nu au fost la înălţimea  
 aşteptărilor, asta pentru că, probabil unii dintre lideri nu au fost aleşi după criterii bine definite,  ci după medii, 
autopropuneri, etc. Activităţile extracurriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi sunt slab reprezentate. 
 

 

 4.Comitetul de părinţi. 

 

În luna octombrie 2017 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului 

reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2017-2018 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 in vederea discutării şi a 

organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea 

procesului instructiv – educativ. 

  

7. RAPORTUL CONSILIERULUI EDUCATIV 

 Anul scolar 2017-2018 

    La baza   activităţilor educative au stat următoarele documentele specifice de planificare: 

1. Planul managerial al Coordonatorului de Proiecte și Programe,  

2. Planul Managerial al Comisiei Diriginților,  

3. Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, 

4.  Planificarea şedinţelor cu părinţii,  

5. Planificarea Activității Consiliului Elevilor  

 în elaborarea acestora avându-se în vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei 

de elevi; 

- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, concursuri, excursii, 

etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ. 

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie 
- Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit 

de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. 
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Activitatea educativa s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. Profesorii 

diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri 

disciplinare.  

Activitatea educativă în anul şcolar 2017-2018 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si 

comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei și binențeles, raportate la valorile 

absolute revelate în Sfânta Scriptură 

Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv 

prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor: 

- imbunatatirea procesului instructiv - educativ in toate activităţile desfăşurate cu elevii. 

- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, activităţile 

desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, părinţi şi 

reprezentanţi ai comunităţii locale.Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei 

orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice 

în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi 

desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului şcolar. 

Puncte tari 

 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative 

 Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

 Profesorii diriginti s-au implicat in derularea activitatilor scolare si extrascolare.; 

 Multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare  in vederea afirmarii personalitatii scolii in 

plan comunitar; 

 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare (servicii divine, spectacole, concursuri, competiţii ); 

  Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi 

perspectivele de dezvoltare ale societăţii; 

 Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori 

etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ 

 Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii 

delincvenţei juvenile 
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 Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor, 

suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii 

 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare ( excursii 

tematice) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor. 

 Puncte slabe 

 Neimplicarea în suficiente proiecte internaţionale 

 Spațiul insuficient în incinta şcolii pentru derularea unor activități extraşcolare; 

 Lipsa unor modalități suficiente de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile 

extraşcolare;  

. 

Oportunităţi 

 Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect 

 Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de 

cooperare internaţională 

 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea 

de roluri 

 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare  în viaţa comunităţii 

Ameninţări 

 Modificari la nivelul comisiei ca urmare a mobilitatii cadrelor didactice;  

 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei 

educative 

 Implicarea masivă a elevilor în activități nonformale asociate Bisericilor din care fac parte 

Pentru anul scolar 2017-2018, ne-am stabilit o serie de obiective de realizat la nivelul scolii , prin 

activitatile educative stabilite. 

Obiective:  

1) Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de 

indisciplină; 

2) Descoperirea unor modalitati optime de folosire a competentelor in activitatile extracurriculare; 

3) Menținerea sau chiar creşterea procentului de promovabilitate la  Evaluarile Naţionale; 

4) Implicarea unui numar cat mai mare de elevi in activitatile scolii; 

5) Cunoasterea optiunilor elevilor privind petrecerea timpului liber; 

6) Optimizarea relaţiei scoală- familie-Biserică; 
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7) Diversificarea activităţii extracurriculare; 

8) Cresterea calitatii actiunilor educative din scoala; 

9) Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean , naţional si 

international; 

10) Eficientizarea colaborarii scolii cu alte institutii implicate in buna functionare a societații. 

 

ACTIVITATEA DIRIGINȚILIOR 

 

Comisia Diriginților este coordonată de Doamna Profesor Bogdan Marinela care a întocmit 

planul managerial, planul operațional precum  și raportul aferent Comisiei. 

 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE 

 

Domnul profesor Vițelar Gheorghe este coordonatorul acestei Comisii și tot el a întocmit planul 

și raportul aferent.        

   Activitatile derulate  au fost bogate si au vizat educatia ecologica, educatia civica,educatie 

pentru sanatate,sport,educatie rutiera, educatia interculturala, istorie, matematica, cultura 

generala. Un rol deosebit l-au avut activitățile specifice profilului vocațional teologic. 

 

     CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR 
 

A fost coordonat de  Profesor Bugnarug Ioan. Elevii consilieri au dobândit progresiv experiență 

și s-au organizat, s-au implicat în proiecte școlare și extrașcolare. 

Şedinţele CŞE s-au ţinut lunar (cu excepţia lunii septembrie) participarea responsabililor claselor 

fiind de 100% . În cadrul acestor şedinţe s-au dezbătut probleme ce vizează preocupările adolescenţilor, 

pe departamente, alese şi organizate prin voluntariat. Dintre activităţile desfăşurate pe parcursul 

semestrului I, fac parte: 

a) Discutarea ROF al CŞE  

b) Depunerea candidaturilor pentru functia vacante. 

c) Constituirea Biroului Executiv CŞE; 

d) Actiuni „Voluntariat”; 

e) Stabilirea activităţilor pentru combaterea violenţei în şcoală; 

f) Stabilirea sarcinilor si a programului de activitati pe departamente. 
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h) Anunţarea sancţiunilor în cazul absenteismului CŞE; 

i) Anunţarea activităţilor propuse de ISJ. 

 

Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor a urmărit în  anul şcolar 2017 – 2018, în principal, creşterea 

prestigiului şi a calităţii activităţii unităţii de învăţământ prin activităţile desfăşurate de către elevii şi 

profesorii liceului nostru, prin forme de parteneriat cu reprezentanţi ai comunităţii locale, agenţii 

economici din zonă, ONGuri sau prin rezultatele obţinute de către elevi la orele de curs, laborator şi 

instruire practică. 

Pe parcursul anului s-a stimulat şi valorizat potenţialul elevilor prin  indrumarea şi sprijinirea acestora în 

organizarea activităţilor în cadrul Cosiliului Şcolar al Elevilor– alegeri, departamente, activităţi 

curriculare şi extracurriculare, cercuri de teatru, tehnice, creativitate, biologie. 

 

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR 

 

A fost coordonat de profesor Bugnarug Ioan. Reprezentantul părinților, domnul Tuțac Samuel, fiind 

prezent în viața Școlii și a participat la ședințele Consiliului Profesoral sau în cele ale Consiliului de 

Administrație. La nivelul scolii,s-au organizat sedintele cu parintii pe clase, în care s-au ales comitetele 

pe clasă, apoi şedinţa pe şcoală , s-a ales noul comitet. 

Au fost chestionaţi părinţii în legătură cu percepţia lor despre rolul şi eficienţa şcolii, au fost solicitaţi să 

vină cu propuneri şi implicări în viaţa şcolii. 

 

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, profesorii diriginţi dar și ceilalți profesori, au urmărit 

ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute 

ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu 

şcoala, profesorii şi colegii. 

 Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor, a Consiliului Părinților, a Consiliului Elevilor s-au 

ţinut conform graficului respectând tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului 

managerial al activităţii educative. 

 Instruirea prof. diriginti cu privire la organizarea activitatilor educative scolare si extrascolare, 

intocmirea documentelor ,realizarea fisei psihopedagogice a elevilor si a altor documente 

necesare dirigintelui. 
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 La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele dezbătute 

au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile eleviilor. 

 Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient 

 S-au desfasurat sedintele cu parintii , pe clase , dupa un program afisat , în care s-au  prelucrat 

regulamentele scolare (cel general si cel de ordine interioara)   

 S-au semnat contractele de parteneriat cu parintii si diferite institutii. 

 Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea la grade 

didactice şi cursuri de perfecţionare. 

 

CAMPANII DE INFORMARE /EDUCARE A ELEVILOR : 

- Campania de combatere a violentei 

- Educatia pentru mediu 

- Campania de educatie rutiera 

- Descopera o lume sanatoasa 

. Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative  în unitatea de învăţământ: 

 Implicarea Bisericilor de care aparțin elevii în proiectele școlii  

 Obţinerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în vederea  organizării 

şi derulării unor activităţi educative de amploare. 

Multiplicarea strategică a parteneriatelor, în conformitate cu viziunea școlii 

 

Lista protocoalelor, acordurilor de colaborare și a parteneriatelor încheiate de Liceul Teologic 
Baptist Timisoara 

 
 

Nr. 
Crt. 

Protocol/ 
acord/parteneriat încheiat 
cu unitatea de învățământ 

Instituţia cu care s-a încheiat 
protocolul/ acordul/ 

parteneriatul 

Data la 
care 
s-a 

încheiat 

Perioada  
de desfă 
şurare 

1 Protocol de Colaborare Association of Christian 
Schools International (ACSI) 

 

1990 Continuă 
și azi 

2 Acord de Parteneriat European network for 
Christian teachers  (EurECA) 

 

2001 Continuă 
și azi 

3 Acord de Parteneriat Olanda 
 

2013 Continuă 
și azi 
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4 Acord de colaborare The Grassroots Trust-Anglia 
Proiect -Tanzania 

Asociaţia Benita-România 

2010 Continuă 
și azi 

5 Protocol de Colaborare Comunitatea Bisericilor 
Crestine Baptiste din 
Timișoara (CBBT) 

1991 Continuă 
și azi 

6 Protocol de Colaborare Biserica Creștină Baptistă Nr.1 
Betel Timișoara 

 

2000 Continuă 
și azi 

7 Protocol de Colaborare Asociația Liceelor Creștine 
Baptiste din România 

 

2010 Continuă 
și azi 

8 Acord de Parteneriat Asociația de părinți a Liceului 
Teologic Baptist  TM 

 

2002 Continuă 
și azi 

9 Protocol de Colaborare Radio Vocea Evangheliei 
(RVE) Timișoara 

 

2007 Continuă 
și azi 

10 Protocol de Colaborare Centrul de Educatie Crestină 
si Cultură Contemporană   

Areopagus, Timisoara 

2010 Continuă 
și azi 

11 Protocol de Colaborare Asociația Bărbaților Creștini 
Timișoara (ABC) 

 

2011 Continuă 
și azi 

12 Protocol de Colaborare BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ 
TIMIȘ 

2015 Continuă 
și azi 

13 Protocol de Colaborare Fundația „Învingătorii” 
Timișoara 

2008 Continuă 
și azi 

14 Protocol de Colaborare Ordinul Asistentilor Medicali 
Generalisti, Moaselor si 
Asistentilor Medicali din 
Romania - Filiala Timis 

2015 Continuă 
și azi 

15 Protocol de Colaborare Muzeul Național al Banatului 
 

2016 Continuă 
și azi 

16 Protocol de Colaborare Tabăra Creștină Brădățel 2014 Continuă 
și azi 

17 Protocol de Colaborare Secția 3 Poliție Timișoara 2010 Continuă 
și azi 

18 Protocol de Colaborare Penitenciarul Timișoara 2015 Continuă 
și azi 

19 Protocol de Colaborare Fundația Estera, Timișoara. 2008 Continuă 
și azi 

20 Protocol de Colaborare SC  Franck SRL 
 

2012 Continuă 
și azi 

21 Protocol de Colaborare Autohton TIM  SRL Timișoara 
 

2000 Continuă 
și azi 
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22 Protocol de Colaborare SEMISLEND COMPANY 
SRL 

2007 Continuă 
și azi 

23 Protocol de Colaborare Biblioteca Centrală 
Universitară (BCU) Eugen 

Todoran, Timisoara. 

2015 Continuă 
și azi 

24 Acord de Parteneriat Uniunea Bisericilor Crestine 
Baptiste din Romania (UBBR) 

1991 Continuă 
și azi 

25 Protocol de Colaborare Fundaţia ,,Pentru Voi” 2016 Continuă 
și azi 

26 Protocol de Colaborare Centrul de resurse şi Asistenţă 
Educaţională ,,SPERANŢA” 

2017 Continuă 
și azi 

27 Protocol de Colaborare Asociaţia Speologică PRUSIK  
Timişoara 

2017 Continuă 
și azi 

28 Protocol de Colaborare Universitatea Emanuel din 
Oradea 

2009 Continuă 
și azi 

29 Protocol de Colaborare Universitatea Politehnica 
Timişoara 

2014 Continuă 
și azi 

30 Protocol de Colaborare Universitatea de Medicină şi 
Farmacie VICTOR BABEŞ din 

Timişoara 

2014 Continuă 
și azi 

31 Acord de Colaborare Asociaţia Judeţeană pentru 
Ocuparea  Forţei  de Muncă Cluj 
Asociaţia INCEPTUS România 

Skills for Jobs 

18. 
09. 

2014 

 

32 Contract de Colaborare Asociaţia Bărbaţilor Creştini 
ABC, România 

21.02 
2013 

Continuă 
și azi 

33 Acord de Parteneriat Şşcola Gimnazială ,,Antim 
Ivireanu”Timişoara 

16. 
05. 

2017 

Continuă 
și azi 

34 Convenţie de Colaborare Fundaţia Missio  Link 
Internaţional 

Centrul Rezidenţial Casa Debora 

15. 
03. 

2017 

Continuă 
și azi 

35 Protocol de Colaborare Inspectoratul pentru situaţii de 
Urgenţă ,,Banat”al Judeţului 

Timiş 

10. 
05 

2017 

Continuă 
și azi 

36 Protocol de Colaborare Asociaţia ,,Hristos pentru toţi” 17. 
02. 

2017 

Continuă 
și azi 

37 Protocol de Colaborare Liceul Teologic Baptist Reşiţa 17. 
02. 

2017 

Continuă 
și azi 

38 Protocol de Colaborare Biserica Creştină Baptistă Nr. 1 
Reşiţa 

17. 
02. 

2017 

Continuă 
și azi 

39 Protocol de Colaborare Centrul Regional de Integrare 
Socială şi Dezvoltare Umană 

AREOPAGUS (RISDU) 

26. 
03. 

2017 

Continuă 
și azi 
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IV. SITUAŢIA  PRINCIPALILOR  INDICATORI  ECONOMICO-
FINANCIARI  PE  ANUL  2017-2018 

 
  La cheltuieli  ne-am încadrat în prevederile bugetelor alocate atât la 31 decembrie 2017. 

A. Reparaţii curente 

 În anul 2017-2018 s-au efectuat lucrări de reparaţii constând în: 
 Igienizare săli de clase, grupuri sanitare, holuri şi scări; 
 Amenajarea unei noi săli pentru biroul de secretariat; 
 Dotarea biroului de contabilitate (calculator, printer, casa de fier, soft de contabilitate, telefon, 

mobilier) 
 Verificare şi remedierea tâmplăriei PVC (geam, uşi);  
 Remedierea instalaţiei sanitare. 
 Zugrăvirea interiorului școlii 
 Montarea de camere video-audio pe holurile școlii 
 Montarea unui sistem de control acces în unitatea de învățământ 
 Montarea sistemului de antirefracție la sală arhivă 
 

B. În ceea ce priveşte Bursele de elevi în anul şcolar precedent situaţia a fost următoarea:  
Numărul beneficiarilor de burse plătite de la bugetul local a fost: 
 14 elevi – burse sociale;  
 111 elevi – burse de merit;  

 
C. Situația bugetară, în sinteză. 

 
An bugetar Buget alocat pentru 

cheltuielile materiale 
(lei) 

Buget alocat pentru 
cheltuieli salariale 

(lei) 

Buget alocat 
pentru cheltuieli 
privind Bursele 

elevilor(lei) 

2017 120.000 lei 1.378.460 30.000 

2018 145 620 1.578.709 115.776 

 
D. Cheltuieli plata salariaților 

 
An 

financiar 
 

Buget alocat cf cost 
standard pentru plata 

salariaţilor 
(lei) 

Cheltuieli salariale la 
finele anilor 

pentru plata salariaţilor 
(lei) 

Excedent  la finele 
anilor 
(lei) 

2017 1.378.460 1102872 275.588 
2018 1.548.259 936 937 (la 1.09.2018) 611.322 
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V. DIAGNOZA UNITĂŢII ŞCOLARE 
 

 
ANALIZA P.E.S.T.  

AN ŞCOLAR 2017-2018 

CONTEXTUL POLITIC 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat 
prin următoarele documente: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005; 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin 

OMEN nr. 5079/2016; 
- O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după 

finalizarea învăţământului obligatoriu; 
- Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de 

învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare; 
- Ordinele şi notificările emise de către Ministerul Educaţiei Naţionale; 
- legislaţia generală şi specifică; 
- convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ preuniversitar în 

proiecte şi parteneriate internaţionale; 
- protocoalele încheiate între M.E.N. şi conducerile cultelor privind problemele specifice 

învăţământului teologic; 
- alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice. 

Modificările legislative introduse în domeniul învăţământului preuniversitar, precum şi proiectele 
aflate în prezent în dezbatere (Legislaţia conexă LEN) conturează tendinţe noi în dezvoltarea politicii 
educaţionale pe termen lung, cu efecte importante asupra întregului sistem, inclusiv a liceului nostru, în 
contextul în care a România este ţară membră în Uniunea Europeană.  

 

CONTEXTUL ECONOMIC 

Raportările anuale ale Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă - Timiş demonstrează 
dificultăţile întâmpinate de absolvenţii învăţământului preuniversitar în integrarea  pe piaţa muncii, 
absolvenţii de licee fără atestat profesional deţinând ponderea cea mai mare a celor intraţi în şomaj. 
Întrucât în anul şcolar 2016-2017 a existat o clasă de profil matematică-informatică, unde am organizat 
examen pentru susţinerea atestatului profesional, iar pentru clasele de teologie nu sunt create încă 
condiţiile de a se organiza un astfel de examen, absolvenţii noştri s-au orientat în special spre 
învăţământul superior şi spre cel postliceal. Nu sunt astfel cazuri de neintegrare în câmpul muncii. 

Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora a tendinţelor de pe piaţa 
muncii se reflectă în mod negativ asupra opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în 
continuare mai căutate, în detrimentul altor profiluri sau specializări. Conform studiului Centrului 
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Timiş, cei mai mulţi elevi şi părinţi optează pentru continuarea 
studiilor în ciclul inferior al liceului, la specialitatea "matematică-informatică". Aceeaşi analiză a fost 
făcută la sfârşitul anului trecut şi la nivelul Comunităţii Baptiste de Timiş, constatându-se un număr 
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relativ mare de absolvenţi ai clasei a VIII-a care se orientează spre acelaşi profil - „matematică-
informatică”. Din acest motiv, s-au făcut demersuri pentru obţinerea unei clase de matematică-
informatică, clasă ce ne-a fost aprobată 

Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul unităţilor 
de învăţământ preuniversitar. În acelaşi timp, interesul agenţilor economici sau al bisericilor în acordarea 
de sponsorizări sau donaţii pentru liceul teologic este de multe ori scăzut. 

Creşterea numărului protocoalelor de colaborare între liceu şi agenţii economici sau organizaţiile creştine 
interesate reprezintă o prioritate pentru conducerea liceului nostru, în perspectiva descentralizării 
financiare şi a nevoii tot mai pregnante de a adapta oferta educaţională la raportul real dintre cerere şi 
ofertă pe piaţa muncii.  

Situaţia materială precară a părinţilor unor elevi are consecinţe negative asupra interesului acestora faţă 
de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum şi al celorlalte mijloace necesare 
pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, manuale etc.) poate reprezenta de asemenea o 
ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, acesta asociindu-se în acelaşi timp 
cu puţinul interes manifestat de familie în realizarea unor performanţe şcolare deosebite de către copii sau 
susţinerea acestora în sistemul de învăţământ. Un efect pozitiv în acest context l-a avut extinderea 
programelor sociale din domeniu: asigurarea manualelor şcolare gratuite pentru clasele I-X; acordarea 
rechizitelor şcolare gratuite; acordarea burselor de ajutor social; programul guvernamental "Bani de 
liceu"; acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, programul „Cornul şi 
laptele” pentru elevii de la ciclul gimnazial etc. De asemenea, reprezintă un factor important în susţinerea 
elevilor cu situaţia materială precară din liceul nostru şi ajutoarele ocazionale pe care unele familii le 
primesc prin organizaţiile creştine de caritate, bisericile locale etc. 

 

CONTEXTUL SOCIAL 

 

Din punct de vedere social, trebuie subliniată influenţa mentalităţii majorităţii părinţilor, care 
acordă o mare valoare pregătirii academice, de cultură generală, fapt ce determină ca primele opţiuni ale 
elevilor la intrarea în ciclul post-gimnazial să fie pentru specializările profilurilor teoretice. Pe de altă 
parte, membrii unor biserici evanghelice au un nivel foarte scăzut de cunoştinţe în ceea ce priveşte 
sistemul de învăţământ din România, lipsa de cunoştinţe manifestându-se inclusiv în ceea ce priveşte 
informaţiile esenţiale privind educaţia, cum ar fi numărul claselor din învăţământul obligatoriu, 
gratuitatea învăţământului de stat etc. Mass-media reprezintă de cele mai multe ori principalul 
intermediar în comunicarea noutăţilor în rândul elevilor şi părinţilor. Astfel, orice informaţie apărută 
distorsionat în presă este preluată ca atare de către elevi şi părinţi, fără a fi verificată în prealabil. Din 
acest punct de vedere, este necesar ca toate cadrele didactice care au obligaţia de a informa elevii şi 
părinţii asupra modificărilor legislative şi nu numai (metodologii de examene, admitere, drepturi şi 
obligaţii ale elevilor etc.) să fie ele bine informate, în primul rând, pentru a putea răspunde întrebărilor şi 
pentru a-i consilia corect şi prompt.   

La nivel demografic, se remarcă o oarecare scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe termen lung 
asupra întregului sistem de învăţământ. Chiar dacă la nivelul bisericilor, libertatea avortului nu a atras 
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după sine o scădere a natalităţii, numărul mare de absolvenţi ai clasei a VIII-a care au obţinut note mici la 
evaluarea naţională, a avut acelaşi efect de reducere a procentului elevilor admişi în învăţământul liceal.   

Nu în ultimul rând, trebuie remarcată influenţa negativă asupra sistemului de învăţământ a 
materialelor apărute în ultimul timp în mass-media. Această tendinţă se reflectă în opinia generală asupra 
învăţământului românesc, cu efecte negative pe termen lung.  

 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

 

Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea echipamentelor informatice şi a noilor 
tehnologii în susţinerea procesului educativ din liceu. Sprijinul M.E.N. acordat în sensul predării-învăţării 
asistate de calculator reprezintă indiscutabil un punct forte în această direcţie. În plus, posibilitatea reală a 
folosirii soft-urilor educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar. 

Programul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Sistem Educaţional Informatizat – SEI, prin care a avut 
loc dotarea tuturor liceelor cu a doua reţea de calculatoare performante, precum şi implementarea 
pachetului de programe Asistent Educaţional pentru Liceu – AEL a prezentat un avantaj indiscutabil 
pentru modernizarea procesului de învăţământ şi în cazul şcolii noastre. De asemenea, dotările 
laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, cu materiale sportive şi cărţi pentru bibliotecă au condus la 
creşterea eficienţei şi a calităţii procesului instructiv-educativ. 

Un punct critic în adoptarea noilor tehnologii în sistemul de învăţământ preuniversitar îl 
reprezintă încă insuficienta pregătire a cadrelor didactice de alte specialităţi decât informatică în ceea ce 
priveşte utilizarea programelor de calculator, chiar a celor mai uzuale (Microsoft Office). Oferta de 
formare în acest sens a instituţiilor de învăţământ superior şi a agenţilor economici poate fi valorificată, 
în condiţiile motivării cadrelor didactice pentru a urma astfel de cursuri de perfecţionare (de exemplu, 
obţinerea Permisului European pentru Conducerea Calculatorului – ECDL). La nivelul unităţii noastre, s-
au depus eforturi pentru instruirea tuturor profesorilor suplinitori la sfârşitul anului şcolar trecut, aceştia 
având astfel posibilitatea să valorifice instruirea primită în predarea la clasă. 

 

 
ANALIZA S.W.O.T.  

  
AN ŞCOLAR 2017-2018 

 
PUNCTE TARI 
 Personal didactic calificat la toate disciplinele de învăţământ; 
 Ponderea mare de profesori titulari ; 
 Înscrierea şi obţinerea gradelor didactice de către profesorii liceului; 
 Participarea personalului didactic la conferinţe şi seminarii care au drept scop formarea profesională, 

organizate în colaborare cu Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine, cu sediul în Colorado-
Springs, Colorado – SUA; 
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 Formarea personalului de conducere prin participarea în cadrul Universităţii de Vest Timişoara la 
programul de cursuri post-universitare “Management educaţional” (Facultatea de psihologie şi 
ştiinţele educaţiei) cât şi la cursuri organizate de CCD.  

 Relaţii bune cu ISJ, SNEE, M.E.C.Ş. 
 Participarea profesorilor la activităţi metodice organizate atât la nivelul şcolii cât şi la nivel de 

municipiu. 
 Dotarea cu material didactic pentru istorie, geografie, chimie.  
 Achiziţionarea de cărţi pentru bibliotecă. 
 Dotarea laboratorului AEL cu tehnică de calcul performantă prin programul SEI. 
 Existenţa în liceu a trei calculatoare şi a trei imprimante utilizate în activităţi administrative. 
 Existenţa unei relaţii bune cu comunitatea evanghelică, respectiv bisericile din cadrul Alianţei 

Evanghelice din România. 
 Existenţa unei colaborări bune cu celelalte licee aparţinând cultelor neoprotestante din România. 
 Colaborare bună cu părinţii. 
 Transmiterea în timp util a lucrărilor către instituţiile partenere. 
 Asigurarea unui parteneriat internaţional cu „Jacobus Fruytier” scholengemeenschap, Olanda. 
 Rezultate bune la examenul final (92.56 % procent de promovabilitate la bacalaureat, prima sesiune) 
 

 

PUNCTE SLABE 
 Lipsa laboratoarelor pe diverse specialităţi (fizică, chimie, biologie). 
 Existenţa unor cadre didactice care nu au norma întreagă în şcoala noastră face ca implicarea acestora 

în viaţa şcolii să fie relativ mică. 
 Spaţiu insuficient pentru derularea în bune condiţii a activităţilor din şcoală. 
 Lipsa unei clădiri proprii care să permită dezvoltarea. 
 Lipsa unui spaţiu adecvat pentru depozitarea mobilierului ce necesită reparaţii. 
 Lipsa unor spaţii proprii de cazare pentru elevii din provincie. 
 Inexistenţa unui bibliotecar angajat. 
 Postul de secretar este doar de jumătate de normă. 
  

OPORTUNITĂŢI  
 Implicarea Primăriei Timişoara în realizarea lucrărilor de igienizare şi reparaţii capitale / curente. 
 Poziţia de şcoală membru al Asociaţiei Internaţionale a Şcolilor Creştine (ACSI), asociaţie cu 

activitate in peste 100 de ţări, peste 5500 de școli partenere. 
 Parteneriate cu alte şcoli din străinătate, prin ACSI. 
 Programe de perfecţionare pentru profesori, în domeniul educaţiei creştine, prin Institutele de vară şi 

Conferinţele organizate prin ACSI, precum şi alte competiţii organizate la nivelul elevilor (festival de 
muzică, competiţii sportive);  

 Existenţa unui post de radio (Radio Vocea Evangheliei), ascultat de membrii comunităţii evanghelice 
din Timişoara şi din zonă. 

 Relaţia cu parteneri sociali – Institutul Teologic Baptist Bucureşti, Facultatea de Teologie Baptistă, 
din cadrul Universităţii Bucureşti, Universitatea „Emanuel” Oradea. 

 Echipă tânără de profesori, cu deschidere şi dorinţă de a folosi metode moderne de predare, adecvate 
schimburilor prin care  trece societatea românească. 
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 Posibilitatea îmbunătăţirii anuale a corpului profesoral cu profesori suplinitori, asiguraţi pe baza 
avizului Cultului Baptist. 

 

AMENINŢĂRI 
 Lipsa spaţiului de învăţământ care să permită dezvoltarea. 
 Migrarea personalului didactic şi didactic auxiliar spre alte domenii de activitate mai bine retribuite. 
 Lipsa fondurilor pentru finalizarea unui laborator informatizat pentru ştiinţe. 
 Scăderea demografică a numărului de elevi la nivelul zonei. 
 
 
 

VI.  RAPOARTE  CATEDRE (COMISII METODICE) 
 
 

A.  CATEDRA DE LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
  

  
Responsabil: prof. Mocuța Georgeta 
 Catedra de Limbă şi Comunicare a avut în componenţa sa următorii membri: Mocuţa Georgeta, 
Bogdan Elena-Marinela, Mezei Valentina-Lidia, Pascu Lavinia, Făt Eliza-Eunice, Dalca Estera, Vidaicu 
Dana. 
 La începutul anului şcolar 2017-2018, membrii Catedrei de Limbă şi Comunicare s-au întâlnit în 
şedinţă de lucru şi au stabilit obiectivele Catedrei pentru anul şcolar 2017-2018, au elaborat un plan de 
măsuri privind realizarea obiectivelor propuse, au întocmit Planul Managerial al Catedrei şi o Planificare 
Anuală a activităţilor tematice pentru anul şcolar în curs. A fost stabilit şi graficul şedinţelor membrilor 
comisiei pe întregul an şcolar.  
 Membrii Catedrei s-au întâlnit lunar pentru a discuta şi rezolva probleme curente şi de 
perspectivă. 
 

1)  Curriculum 
 

a) Cunoaşterea şi aplicarea documentelor şcolare 
 
 Profesorii din Catedra de Limbă şi Comunicare (limba română, limba engleză, limba franceză, 
limba latină, literatură creștină, literatură universală) au cunoscut, au studiat şi au consultat permanent 
programele şcolare în vigoare, făcându-le accesibile elevilor la fiecare clasă. Pe lângă aceasta, au 
consultat în mod constant toate noutăţile apărute în domeniul literar, cultural sau de didactică a 
disciplinelor predate în cadrul catedrei. 
 

b) Creşterea eficinţei demersului educaţional 
 

 Profesorii au întocmit planificările calendaristice anuale şi semestriale, fiind  preocupaţi de 
ridicarea nivelului calitativ al lecţiilor prin proiectarea activităţii şi planificării anuale şi semestriale 
conform programelor şcolare în vigoare. S-a acordat atenţie atât activităţilor de predare – recapitulare – 
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evaluare de la clasă, cât şi activităţilor metodico-ştiinţifice şi de perfecţionare a cadrelor didactice. S-a 
remarcat ritmicitatea parcurgerii şi evaluării materiei în conformitate cu planificările făcute. 

Membrii catedrei şi-au concentrat activitatea pe formarea şi dezvoltarea la elevi a abilităţilor de 
comunicare orală şi scrisă în limba română, limba engleză sau franceză, precum şi pe înzestrarea acestora 
cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să le asigure o integrare eficientă în societate. 
 S-au organizat dezbateri cu privire la selectarea manualelor şi a celorlalte instrumente de lucru 
utilizate în procesul didactic, mai ales cu privire la cele de clasa a V-a, care au avut, începând din acest 
an, altă programă la toate disciplinele, inclusiv cele umaniste. 
 Profesorii catedrei s-au implicat în alcătuirea de subiecte de teze şi teste unice la nivel de an de 
studiu. 
 S-a organizat pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanţă în vederea participării la 
olimpiadele şcolare şi la diferite concursuri de creaţie literară. 
 Toţi membrii catedrei au fost preocupaţi de examenele naţionale şi au avut loc activităţi de 
pregătire suplimentară a elevilor în vederea susţinerii şi promovării cu rezultate cât mai bune a acestor 
examene.  
 S-a urmărit stimularea dorinţei elevilor de a citi, de a se informa. 
 Activitatea membrilor Catedrei de Limbă şi Comunicare s-a desfăşurat conform planificării 
anuale a activităţilor tematice stabilite la începutul anului şcolar 2017-2018- după cum urmează: 
 SEPTEMBRIE 2017 
 Toți membrii catedrei s-au implicat în realizarea analizei activității catedrei din anul școlar 
precedent, în proiectarea activităților de învățare pentru anul școlar în curs. De asemenea, s-a dat o atenție 
deosebită consultării noilor programe apărute la clasa a V-a și alegerii manualelor celor mai potrivite. 

OCTOMBRIE 2017 
S-a făcut analiza rezultatelor la testele inițiale, identificarea greșelilor curente și elaborarea 

planurilor remediale. S-a făcut planificarea meditațiilor, a consultațiilor pentru bacalaureat, performanță 
și recuperare. S-au identificat elevii capabili de performanță în vederea stabilirii unui program special de 
pregătire pentru olimpiade și concursuri școlare. 
 Toţi membrii catedrei au participat la lecția deschisă în limba franceză de la clasa a  
VI-a, cu subiectul L’imparfait, susținută de doamna prof. Vidaicu Dana-Dorina. 
 NOIEMBRIE 2017 
 Profesorii catedrei au elaborat subiectele pentru olimpiada de limba şi literatura română, faza pe 
şcoală. De asemenea, s-a sărbătorit Ziua Bibliei în 13 noiembrie, la care au participat numeroşi elevi. S-a 
susținut de către d-na prof. Mocuța Geogeta lecția deschisă de limba latină la clasa a X-a A  cu titlul: 
Declinările substantivului. Gradele de comparație ale adjectivului. 
 DECEMBRIE 2017 
 Ca şi în alţi ani, s-a făcut pregătirea sărbătorilor de iarnă prin poezii și colinde. Toţi membrii 
catedrei s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea Târgului de Crăciun, realizat pentru a ajuta copii cu 
probleme din Tanzania.  
 Am participat cu toții la lecția deschisă la limba franceză, la clasa a VIII-a, susținută de 
domnișoara profesoară Dalca Estera, cu titlul Le pronom relatif „en” et „y”. 
 IANUARIE 2018 

În această lună, în liceul nostru a avut loc Olimpiada de limba și literatura română, faza pe 
şcoală, cu rezultate mai puțin notabile.  

În cadrul catedrei, s-a făcut analiza activității catedrei pe semestrul I al anului școlar 2017-2018. 
De asemenea, s-a monitorizat continuu pregătirea suplimentară pentru Evaluarea Națională și pentru 
Bacalaureat, pentru performanță și recuperare. 

 În data de 15 ianuarie 2018 s-a organizat Momentul aniversar:  
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ETERNA POEZIE: EMINESCU. Cu ocazia naşterii poetului, fiecare profesor al catedrei a organizat 
activităţi la clasă, 10-15 minute, dedicate vieţii şi activităţii acestuia.  
 FEBRUARIE 2018 
 S-a realizat raportul de activitate a catedrei pe semestrul I.  

Toți membrii catedrei au participat la lecția deschisă susținută de domnișoara prof. Pascu Lavinia 
la clasa a XI-a A, cu titlul Reported speech. 

MARTIE 2018 
 Membrii catedrei au participat la prezentarea lucrării de gradul I susținută de doamna prof. 
Bogdan Elena-Marinela : Strategii și metode didactice de investigare și stimulare a interesului 
pentru lectură la elevi. 

APRILIE 2018 
Toţi membrii catedrei au participat la ședința de lucru, având ca subiect audierea și discutararea 

referatului susținut de doamna prof. Mezei Valentina-Lidia, cu tema Bariere în comunicare – factori 
perturbatori ai comunicării. 

S-a făcut, de asemenea, analiza rezultatelor la Olimpiada de Limba și Literatura Română, la alte 
concursuri, în plan județean sau național. 

MAI 2018 
La nivelul școlii s-a realizat Simpozionul Euroregional Educația Durabilă, cu o largă 

participare a colegilor de la Lugoj, Reșița, București, Oradea etc., la care am participat pe de o parte prin 
organizare, iar pe de altă parte prin lucrări realizate în acest scop. 

S-a făcut evaluarea stadiului de pregătire a elevilor pentru Evaluarea Națională și pentru 
Bacalaureat. 
  IUNIE 2018 
 S-a făcut analiza activității catedrei pe semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018, dar și pe 
întreg anul școlar 2017-2018, s-a realizat analiza SWOT a catedrei. 
  
 2)  Resurse umane 

Prof. Mocuţa Georgeta a predat limba şi literatura română la clasele a X-a A, la  
clasele a XI-a A şi B, a predat limba latină la clasele a VIII-a, a IX-a A şi a X-a A, literatură universală la 
clasa a XI-a A și a XII-a A. 
 Doamna profesor a selectat şi a pregătit elevii pentru Poveștile Cangurului, a participat la toate 
întâlnirile profesorilor de limba şi literatura română, organizate de I.S.J. Timiş și Casa Corpului Didactic. 
 În acest an școlar, pentru Simpozionul Euroregional Educația Durabilă, a realizat, împreună cu 
domnul prof. Covaci Cătălin, lucrarea Adevărul, constanta morală în creștinism. 
 Prof. Bogdan Elena-Marinela a predat limba şi literatura română la clasele a VII-a – a VIII-a, la 
clasele X-a B, a XII-a A și B. Doamna profesor a selectat și a pregătit elevii pentru olimpiadele şcolare şi 
pentru concursuri la limba şi literatura română, a pregătit elevii clasei a VIII-a pentru Evaluarea 
Națională și pe cei de clasa a XII-a pentru Bacalaureat. 

În cadrul Simpozionului Euroregional Educația Durabilă a susținut lucrarea Investigarea și 
stimularea interesului pentru lectură la elevi. 

Doamna prof. Mezei Valentina-Elena a predat limba și literatura română la clasele a V-a – a VI-
a, a IX-a A și B, literatură creștină la clasele a IX-a A și a X-a A. 

În cadrul Simpozionului Euroregional Educația Durabilă, a susținut lucrarea Una dintre cele mai 
vechi variante stilistice ale românei literare: stilul administrativ-juridic. 

Domnişoara prof. Dalca Estera  a pregătit la limba franceză elevii din clasele a V-a – a VI-a, a 
VIII-a, apoi clasele a IX-a A și B, a X-a A și B, a XI-a A și clasele a XII-a A și B, iar în cadrul 
Simpozionului Euroregional Educația Durabilă  a prezentat lucrarea Metode interactive de predar-
învățare a disciplinelor umaniste. 
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Doamna  prof. Vidaicu Dana a predat limba franceză la clasa a VII-a și la clasa a XI-a B. Au organizat 
în cadrul orelor de curs Ziua limbilor străine. A susținut lecția cu subiectul L’imparfait, la clasa a VI-a, 
în luna octombrie 2017. 

 
  

Domnişoara prof. Pascu Lavinia a predat limba engleză la clasele V-VIII, la clasele a X-a A și 
B,  a XI-a A și a XII-a A și B. De asemenea, elevii au participat la concursul de Public Speaking. 

În cadrul Simpozionului Euroregional Educația Durabilă a prezentat, împreună cu domnișoara 
prof. Făt Eliza-Eunice, lucrarea Avantaje și dezavantaje ale utilizării metodelor activ participative 
în predare. 

Domnişoara prof. Făt Eliza-Eunice a predat limba engleză la clasele a IX-a A și B, precum şi la 
clasa a XI-a B (pe lîngă orele de geografie), pregătindu-i pe elevi pentru concursuri şi pentru examenele 
de competenţe lingvistice de la bacalaureat. S-a implicat în colaborarea cu o şcoală din Olanda, care s-a 
finalizat prin vizita făcută de câțiva elevi și doi profesori în Olanda în luna iunie a acestui an. 
 

a) Ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice 
 Toţi membrii Catedrei au participat la Cercurile Pedagogice organizate de  

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş în colaborare cu Casa Corpului Didactic, fiind informaţi la timp în 
legătură cu toate schimbările de ultimă oră intervenite în programele de limba şi literatura română, de 
limbi moderne sau în programele pentru examenele naţionale la aceste discipline sau cu schimbările 
intervenite în ritmicitatea parcurgerii materiei şi în graficul examenelor, concursurilor, olimpiadelor. 
  

b) Creşterea eficienţei demersului educaţional 
 La sfârşitul anului școlar am observat că unele dintre obiectivele propuse au fost atinse: 

 Elevii ne cer mereu cărţi în limba română, în limba engleză şi în franceză, dovedind dorinţa de a 
citi şi de a se informa în domeniul larg al culturii naţionale şi universale; 

 În procesul instructiv – educativ s-a constatat îmbinarea armonioasă a procedeelor şi metodelor 
moderne cu cele clasice în desfăşurarea lecţiilor. 

 
c) Creşterea responsabilităţii şi răspunderii fată de elevi, părinţi, colegi, comunitate 

În timpul anului scolar au fost informaţi elevii şi părinţii cu privire la criteriile de  
evaluare a muncii elevilor, a performanţelor şcolare de la teste, teze, simulări, li s-au comunicat 
permanent cerinţele pentru obiectele limba şi literatura română, limba engleză, limba franceză, limba 
latină. 
 

2) Organizarea comisiei metodice  
În şedinţele de lucru ale catedrei s-au repartizat sarcini de lucru fiecărui membru al  

catedrei, reuşind să realizăm o echipă compactă, cu dorinţa de a realiza scopurile propuse. 
 
 3) Resurse financiare şi materiale 
  În acest an şcolar, toți elevii de gimnaziu și de liceu au beneficiat de manuale gratuite. 
 S-au achiziţionat pe parcursul anului şcolar materiale didactice, iar unele planşe au fost 
confecţionate de elevi, în colaborare cu profesorii. 
  

4) Dezvolare şi relaţii comunitare 
 
a) Proiectarea demersurilor necesare pentru realizarea dezoltării instituţionale 
În cadrul catedrei am păstrat şi am îmbogăţit elementele valoroase din tradiţia  
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educaţională a liceului nostru, am promovat în şcoală şi în afara şcolii aceste valori prin organizarea de 
activităţi în şcoală şi prin programe în biserici, în întâlniri formale şi informale, schimburi de experienţă 
etc. 
 

b) Coordonarea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale 
Am iniţiat unele activităţi în comunitate: ieşiri cu corul liceului în biserici, unde  

elevii au spus poezii sau au avut mărturii, activităţi pentru copiii defavorizaţi, pentru bătrâni etc. 
 

c) Încadrarea tradiţiilor liceului în manifestările tradiţionale ale comunităţii 
Prin participarea la programele bisericilor din care facem parte şi prin pregătirea elevilor pentru 

ieşirile  corului  în comunităţile locale considerăm că ducem mai departe tradiţiile liceului. 
 

d) Aplicarea tehnologiilor informaţiei în vederea intensificării legăturilor cu întreaga  
comunitate 

 
La nivelul şcolii s-a creat un site prin care toate informaţiile legate de buna  

funcţionare a instituţiei să poată ajunge în timp util la elevi, la părinţii lor sau la toţi cei interesaţi de 
scoala noastră. De asemenea, părinţii pot afla rezultatele copiilor lor accesând pagina web a şcolii. 
  
 La sfârșitul anului scolar 2017-2018 s-a făcut analiza SWOT a catedrei și s-au constatat 
următoarele: 
 
         puncte tari: 

- existența personalului didactic calificat ; 
- disponibilitatea membrilor comisiei pentru procesul instructiv-educativ-evaluativ ; 
- evaluarea elevilor s-a făcut utilizând constant cele trei tipuri de evaluare (iniţială, continuă, 

sumativă) şi diverse metode, atât tradiţionale (teste formative şi sumative, răspunsuri orale, 
teste-fulger, grile, fişe de observaţie, eseul structurat şi liber, activitatea independentă şi cea în 
echipe, sarcini suplimentare),  cât şi  alternative precum : portofoliul, proiectul etc ; 

- monitorizarea pregătirii suplimentare a elevilor în vederea susținerii examenelor naționale și 
concursurilor școlare ; 

- realizarea şi participarea la activităţi metodico-ştiinţifice relevante pentru activitatea didactică 
(la nivelul școlii și al județului); 

- implicarea elevilor în activităţi extracurriculare (sesiuni comunicări, concursuri); 
- promovarea imaginii şcolii în comunitate (târgul de Crăciun,concursuri,parteneriate cu școli 

din alte țări,actiuni de voluntariat). 
puncte slabe: 
- eșecul în formarea unor atitudini și valori în cazul unor elevi ; 
- numărul relativ mic de elevi participanți la concursurilor şcolare și rezultatele care nu reflectă 

pregătirea. 
oportunități : 
- multitudinea de informații actualizate la toate specialitățile prin existența unei bogate oferte de 

cursuri de perfecționare; 
- accesul la mijloacele IT; 
- sprijinul Bisericii Betel, colaborarea cu școala a unor părinți ; 
- sprijinul Fundației Învingătorii în dezvoltarea bazei materiale. 
amenințări: 
- resurse materiale relative limitate (laboratoare, cabinet, bibliotecă); 
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- timpul alocat studiului de către elevi este mult diminuat din cauza internetului și a telefoanelor 
mobile; 

- volumul mare de informații determină o rezistență a elevilor la învățare. 
 

Pentru anul urmator, Catedra de Limba şi Comunicare îşi propune să îmbunătăţească următoarele 
aspecte: 

 Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ al disciplinelor de către toate cadrele 
didactice, cât mai des posibil; 

 Promovarea interdisciplinarităţii în abordarea textelor literare; 
 Realizarea unei legături mai strânse cu părinții elevilor cu probleme. 

 
Pentru anul şcolar 2017-2018, aprecierea asupra activităţii membrilor Catedrei de Limba şi 

Comunicare este una pozitivă, la buna desfăşurare a activităţilor în vederea atingerii obiectivelor stabilite 
contribuind colaborarea eficientă dintre profesori şi dorinţa lor de a-şi perfecţiona mereu activitatea 
didactică. 
 
 

B.  CATEDRA DE MATEMATICĂ, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGII 
 
 Responsabil de catedră: prof. DUMITRU TITEL 
  

 Catedra de matematica si stiinte a Liceului Teologic Baptist a avut în componenţa sa următorii 

membri: Dănuț Ilie, Dumitru Titel, Popa Cristina, Trandafir Livia, Bîtea Daniela, Drăgoiu Felicia, Szucs 

Alexandru. 

 La începutul anului şcolar 2018-2019, membrii Catedrei de Matematică și Științe s-au întâlnit în 

şedinţă de lucru şi au stabilit obiectivele Catedrei pentru anul şcolar 2018-2019, au elaborat un plan de 

măsuri privind realizarea obiectivelor propuse, au întocmit Planul managerial al Catedrei şi o planificare 

anuală a activităţilor tematice pentru anul şcolar în curs. A fost stabilit şi graficul şedinţelor membrilor 

comisiei pe întregul an şcolar.  

 Membrii Catedrei s-au întâlnit lunar pentru a discuta şi rezolva probleme curente şi de 

perspectivă. 

 

3)  Curriculum 

c) Cunoaşterea şi aplicarea documentelor şcolare 

 Profesorii din catedra de Matematică și Științe (matematică, fizică, chimie, biologie, educație 

tehnologică, TIC, informatică) au cunoscut, au studiat şi au consultat permanent programele 

şcolare în vigoare, făcându-le accesibile elevilor la fiecare clasă. Pe lângă aceasta, au consultat în 

mod constant toate noutăţile apărute în domeniile specifice sau de didactică a disciplinelor predate 

în cadrul catedrei. 
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d) Creşterea eficinţei demersului educaţional 

 Profesorii au întocmit planificările calendaristice anuale şi semestriale, fiind  preocupaţi de 

ridicarea nivelului calitativ al lecţiilor prin proiectarea activităţii şi planificării anuale şi semestriale 

conform programelor şcolare în vigoare. S-a acordat atenţie atât activităţilor de predare – recapitulare – 

evaluare de la clasă, cât şi activităţilor metodico-ştiinţifice şi de perfecţionare a cadrelor didactice. S-a 

remarcat ritmicitatea parcurgerii şi evaluării materiei în conformitate cu planificările făcute. 

Membrii Catedrei şi-au concentrat activitatea pe formarea şi dezvoltarea la elevi a abilităţilor de 

comunicare orală şi scrisă matematică, fizică, chimie, biologie, informatică., precum şi pe înzestrarea 

acestora cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să le asigure o integrare eficientă în societate. 

 S-au organizat dezbateri cu privire la selectarea manualelor şi a celorlalte instrumente de lucru 

utilizate în procesul didactic. 

 Profesorii catedrei s-au implicat în alcătuirea de subiecte de teze şi teste unice la nivel de an de 

studiu. 

 S-a organizat pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanţă în vederea participării la 

olimpiadele şcolare şi la diferite concursuri. 

 Toţi membrii Catedrei au fost preocupaţi de examenele naţionale şi au avut loc activităţi de 

pregătire suplimentară a elevilor în vederea susţinerii şi promovării cu rezultate cât mai bune a acestor 

examene. În cadrul pregătirilor suplimentare pentru examene s-au rezolvat subiectele propuse afişate pe 

site-ul www.edu.ro de către M.E.N., cât şi alte subiecte elaborate după modelul M.E.N. din diverse 

culegeri. Rezultatele au fost bune, majoritatea elevilor liceului au promovat examenul de 

Bacalaureat(79.03%), iar la Evaluarea Naţională majoritatea elevilor clasei a VIII-a au obţinut rezultate  

bune(22.72% au avut note sub cinci la matematica). 

 Activitatea membrilor Catedrei s-a desfăşurat conform planificării anuale a activităţilor tematice 

stabilite la începutul anului şcolar 2017-2018 după cum urmează: 

  

            OCTOMBRIE 2017 

 Toți membrii catedrei au realizat întocmirea planificărilor anuale, semestriale, proiectarea 

activitătilor de învăţare, planuri de lecţie, schiţe de lecţie. A fost realizată interpretarea testelor ințiale și 

s-au realizat planurile remediale individualizate. Doamna Dragoiu Felicia a sustinut referatul cu tema 

« Metode de predare-invatare alternative specifice ştiinţelor» 

 NOIEMBRIE 2017 
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 Au fost selectaţi elevii şi s-a întocmit graficul de pregătire suplimentară a elevilor  capabili 

de performanţă pentru participarea la olimpiadele şcolare. A fost realizat graficul de pregătire pentru 

examenul de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a la disciplina matematică și graficele de pregătire 

pentru examenul de Bacalaureat la disciplinele matematică, biologie și informatică. A avut loc o sesiune 

locală transdisciplinară de comunicări ştiinţifice susținută de elevii școlii la disciplinele catedrei.  

 DECEMBRIE 2017 

 Toţi membrii catedrei  s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea Târgului de Crăciun, realizat 

pentru a ajuta copii cu probleme din Tanzania. Prof. Livia Trandafir a sustinut eseul Importanta muzicii 

simfonice in dezvoltarea gandirii critice. 

IANUARIE 2018 

Doamna profesoara Drăgoiu Felicia a susținut eseul cu tema Chimia ,,verde,,. 

           FEBRUARIE 2018 

S-a realizat analiza activității comisiei metodice pe semestrul I. Pregătirea elevilor în vederea participării 

la concursuri și olimpiade școlare.S-au selectat elevii cu inclinații pentru studiul disciplinelor 

matematică, informatică, fizică, chimie, biologie și s-au organizat pregătirea lor în echipa sau individual 

după caz. Pregatirea elevilor înscrisi pentru olimpiada s-a facut după un program bine stabilit. La 

disciplina matematică, au fost pregatiti si s-au calificat la faza locala elevii: Clasa a V-a- Andrei Matia, 

Crașovan David, Dragoș Daria-Maria, Liubimirescu Victor, Clasa a VI-aBerindea Raul Darius, Reștea 

Elias, Secară Sarah, clasa a-IX-aB: Farcaș Paula Christiana și clasa a- XI-a B; Buhai Roberta . 

 

Pentru informatică, au fost pregatiti si s-au calificat la faza locala elevii:Bogdan david – clasa a IX-a B, 

Buhai Roberta – clasa a XI-a B, Mezei Sefora – clasa a XI-a B și Zanfir Cristian – clasa a VII-a. Elevul 

Zanfir Cristian s-a calificat la faza județeană.  

Pentru concursul de fizică  “PHI ” au fost pregătiți si au participat elevii Zamfir Cristian și Răducanu 

Timitei-clasa a VII-a, elevi care au participat și s-au calificat la olimpiada de fizică faza județeană.  

Pentru olimpiada de biologie, au fost pregatiti si au participat la faza locală elevii: din clasa a VII-a 

Mureșan Rebeca – 65 puncte, Mocanu Cristina - 70 puncte, Răducanu Timotei - 61 puncte, Crenicean 

Cristina – 72 puncte, Trandafir Anamaria – 80 puncte, Ivașcu Miriam – 78 puncte, din clasa a X-a B: 

Ciuruc Naomi – 53 puncteși Dumitrescu Delia- 26 puncte și din clasa a XI-a B Mezei Sefora-41 puncte și 

Crumpei Rahela -39 puncte. Elevele: Crenicean Cristina, Trandafir Anamaria și Ivașcu Miriam din clasa 

a VII-a s-au calificat la faza județeană a olimpiadei de biologie programată pentru luna martie.  
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Pentru concursul George Emil Palade care va avea loc în semestrul al II-lea s-au realizat ore de 

pregătire suplimentară cu următorii elevi din clasa a VI-a: Forțu Elisei, Petrescu Priscilla, Gabor 

Debora, Cojocaru Delia.  

La olimpiada de chimie au participat elevii:clasa a IX-B Radeș Vlad-40p, Crețu Ana-Maria-39,5p, 

Moroacă Liliana-33p, Farcaș Paula-30p, XB-Oancea Daniela-45p. 

Participarea la activitătile metodice organizate la nivelul de oraș, județ sau la nivel național.  

Toti membrii comisiei au participat la toate întâlnirile din cadrul ISJ Timis și au coordonat și 

organizat activităti metodice conform planului operațional pe semestrul I.  

 

 MARTIE 2018 

 Prof. Bitea Daniela a prezentat lucrarea ,, Dezbatere pe tema “Integrarea Biblica in biologie”. S-

au purtat discuții pe marginea temei conform procesului verbal din data de 30 03 2018 .  

La olimpiada de Tehnologia Informației elevii Esber Anthony Charbel a obținut premilu II la faza 

județeană, și Tofan Silviu mențiune la faza județeană 

  

APRILIE 2018 

 

 Prof. Trandafir Livia a susținut o lecție deschisă la clasa a IXB cu tema.”graficul functiei de 

gradul al II lea”. Au participat toți membrii comisiei. 

  

 MAI 2018 

 

           Prof. Bitea Daniela a prezentat un referat cu tema :Strategii de evaluare aplicate in biologie. Au 

avut loc discuții pe baza temei.  

Membrii catedrei au participat direct la simpozionul euroregional „Educație durabilă” din luna Mai, si la 

un schimb de experiență în cadrul parteneriatului cu Liceul Teologic Baptist Emanuel Oradea 

 

IUNIE 2018 

S-a realizat  analiza activităţii comisiei metodice în anul şcolar 2017-2018 și s-au prezentat 

diverse modalități de a construi un portofoliu. Toti membrii comisiei au participat la toate 
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întâlnirile din cadrul ISJ Timis și au coordonat și organizat activităti metodice conform planului 

operațional pe semestrul II.  

 

  

2)  Resurse umane 

Prof.ILIE DANUT a predat matematica la clasele a V-a, a VIIa,VIII-a , XB.   

Domnul prof. Dumtru Titel  a predat matematica la clasele a VI-a, IX aB, a-XIaB, a XII B,– 

pregătire bacalaureat. 

Doamna  prof. Cristina Popa a predat fizica  la toate clasele de gimnaziu şi de liceu.  

Doamna  prof. Trandafir Livia a predat informatica și Tic la toate clasele de gimnaziu şi de liceu.  

Domana Prof. Trandafir Livia a predat TIC  la clasele a-VI –a ,a-VII-a A,a-VIII-a si informatica , a XII-a  

B. A organizat ore suplimentare de pregatire pentru bacalaureat. 

Domnişoara prof.Bitea Daniela Nicoleta a predat biologie si stiinte la toate clasele de gimnaziu si 

liceu. A organizat ore suplimentare de pregatire pentru bacalaureat. 

D-l Cotta Avram/Szucs Alexandru a predat la clasele de teologie, iar d-na prof. Drăgoiu Felicia a 

predat chimie și educație tehnologică la liceu și gimnaziu. 

  

a) Ridicarea nivelului profesional al cadrelor didactice 

 Membrii Catedrei au participat la Cercurile Pedagogice organizate de  

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş în colaborare cu Casa Corpului Didactic, fiind informaţi la timp în 

legătură cu toate schimbările de ultimă oră intervenite în programele de limba şi literatura română, de 

limbi moderne sau în programele pentru examenele naţionale la aceste discipline sau cu schimbările 

intervenite în ritmicitatea parcurgerii materiei şi în graficul examenelor, concursurilor, olimpiadelor. 

 

b.Creşterea eficienţei demersului educaţional 

 Obiectivele propuse la începutul anului şcolar de către membrii Catedrei au fost atinse în 

majoritate. Amintim câteva dintre realizări sesizate la sfârşitul anului şcolar 2017-2018: 

 Promovabilitatea elevilor la disciplina matematica,informatica, fizica, chimie, biologie a fost bună 

în acest an şcolar, puţini elevi rămânând corigenţi(doi elevi). S-a apreciat buna pregătire a elevilor 

la examenul de susţinere a Competenţelor digitale în cadrul examenului de Bacalaureat şi a 

examenului de Evaluare Naţională. În raport cu anii trecuţi, apreciem un număr mai mare de elevi 
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participanţi la Olimpiadele desfăşurate la informatica, la fizica si biologie precum şi rezultate 

bune, ceea ce dovedeşte creşterea calitativă a actului educaţional.  

 În procesul instructiv – educativ s-a constatat îmbinarea armonioasă a procedeelor şi metodelor 

moderne cu cele clasice în desfăşurarea lecţiilor. 

 

e) Creşterea responsabilităţii şi răspunderii fată de elevi, părinţi, colegi, comunitate 

De-a lungul anului şcolar au fost informaţi elevii şi părinţii cu privire la criteriile de  

evaluare a muncii elevilor, a performanţelor şcolare de la teste, teze, simulări, li s-au comunicat 

permanent cerinţele pentru obiectele matematica, biologie, chimie, informatica, fizica 

 

f) Organizarea comisiei metodice  

În şedinţele de lucru ale catedrei s-au repartizat sarcini de lucru fiecărui membru al  

catedrei, reuşind să realizăm o echipă compactă, cu dorinţa de a realiza scopurile propuse. 

 

 3) Resurse financiare şi materiale 

  În acest an şcolar, elevii claselor V-XII au avut manuale gratuite. Am încercat să 

identificăm surse suplimentare de finanţare, materializate într-o sumă de bani pentru cumpărarea cărţilor 

în vederea premierii de la sfârşitul anului şcolar. 

 S-au achiziţionat pe parcursul anului şcolar materiale didactice, iar unele planşe au fost 

confecţionate de elevi în colaborare cu profesorii. 

 

5) Dezvolare şi relaţii comunitare 

 

e) Proiectarea demersurilor necesare pentru realizarea dezoltării instituţionale 

În cadrul catedrei am păstrat şi am îmbogăţit elementele valoroase din tradiţia  

educaţională a liceului nostru, am promovat în şcoală şi în afara şcolii aceste valori prin organizarea de 

activităţi în şcoală şi prin programe în biserici, în întâlniri formale şi informale, schimburi de experienţă 

etc. 

f) Coordonarea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale 

Am iniţiat unele activităţi în comunitate: ieşiri cu corul liceului în biserici, unde  

elevii au spus poezii sau au avut mărturii, activităţi pentru copiii defavorizaţi, pentru bătrâni etc. 
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g) Încadrarea tradiţiilor liceului în manifestările tradiţionale ale comunităţii 

Prin participarea la programele bisericilor din care facem parte şi prin pregătirea elevilor pentru 

ieşirile  corului  în comunităţile locale considerăm că ducem mai departe tradiţiile liceului. 

 

h) Aplicarea tehnologiilor informaţiei în vederea intensificării legăturilor cu comunitatea 

La nivelul şcolii s-a creat un site prin care toate informaţiile legate de buna  

funcţionare a instituţiei să poată ajunge în timp util la elevi, la părinţii lor sau la toţi cei interesaţi de 

scoala noastră. De asemenea, părinţii pot afla rezultatele copiilor lor accesând pagina web(www.ltbtm.ro) 

a şcolii. 

Pentru anul şcolar 2018-2019, Catedra de Matematica si Stiinte îşi propune să îmbunătăţească 

următoarele aspecte: 

 Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ al disciplinelor de către toate cadrele 

didactice, cât mai des posibil; 

 Promovarea interdisciplinarităţii intre fizica, chimie, biologie și informatică. 

 Cresterea procentului de promovabilitate la examernele nationale. 

 Prezenta mai mare la concursurile scolare. 

 Aprecierea asupra activităţii membrilor Matematica si Stiinte este una pozitivă, la 

buna desfăşurare a activităţilor în vederea atingerii obiectivelor stabilite contribuind colaborarea 

eficientă dintre profesori şi dorinţa lor de a-şi perfecţiona mereu activitatea didactică. 

 

5. Analiza swot 

O parte dintre membrii comisiei metodice au participat la activități desfășurate în școală și în afara 

școlii (sesiuni de comunicări, cursuri organizate de CCD). 

 

Puncte tari Puncte  slabe 

► Evaluarea elevilor la clasă s-a făcut utilizând 

constant cele trei tipuri de evaluare (iniţială, continuă, 

sumativă) prin metode tradiţionale (teste formative şi 

sumative, răspunsuri orale, teste-fulger, grile,  eseul 

structurat şi liber, activitatea independentă şi cea în 

echipe, sarcini suplimentare),  cât şi  alternative 

 

►Rezolvarea-soluţionarea conflictelor 

►Formarea de valori si atitudini la nive- 

lul educabililor 
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precum : portofoliul, proiectul, jurnale de învăţare, 

activităţi neconvenţionale,observarea sistematica a 

activitatii si comportamentului elevilor,autoevaluarea. 

► Personal didactic calificat,disponibilitatea 

membrilor catedrei pentru procesul instructiv-

educativ-evaluativ. 

      Monitorizarea pregătirii suplimentare a ele-vilor în 

vederea susținerii examenelor naționale și 

concursurilor școlare,prevenirii esecului scolar. 

►accentuarea interesului pentru urmărirea progresului 

școlar în vederea susținerii examenelor naționale și 

concursurilor școlare, prevenirea eșecului școlar. 

 ► Dezinteres din partea unor elevi pentru 

documentare/pregatire suplimentara si 

pentru pregatirea curenta. 

► Realizarea şi participarea la activităţi metodico-

ştiinţifice relevante pentru activitatea didactică ( la 

nivelul școlii/ județului) 

► Profesori motivati pentru ridicarea nivelului 

de pregatire profesionala prin inscrierea la examenele 

pentru sustinerea gradelor didactice. 

►implicarea unor profesori în eleborarea de manuale 

►Numar  mic de profesori participanti la 

Sesiunile de comunicari stiintifice pe 

discipline cu lucrari. 

► Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare 

(sesiuni comunicări, concursuri sportive,concursuri 

scolare 

►Numărul relativ mic de elevi participanți 

la concursurilor şcolare,sesiuni de 

comunicari 

 

► Promovarea imaginii şcolii în comunitate (târgul de 

Crăciun,concursuri) 

►Participare redusa la sesiuni de comuni- 

cari la nivel judetean/national  

Oportunități Amenințări 

► Sprijinul comunității locale în dezvoltarea bazei 

materiale. 

►  Resurse materiale limitate(cabinete, 

laboratoare, material didactice) 

 

►Accesul nemijlocit la informații de actualitate de 

specialitate ,oferte de cursuri de perfecționare 

►Conținutul programelor,volumul mare de 

informații duce la diminuarea apetenței 

pentru studiu 
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►Accesul facil la mijloacele IT ►Diminuarea timpului alocat studiului 

individual prin utilizarea in exces a 

calculatorului și a telefoanelor mobile 

►Colaborarea,sprijinul Bisericii Betel ► Volumul   mare de timp alocat rezolva- 

rii problemelor administrative 

 

 
 
 

C.  CATEDRA OM ŞI SOCIETATE, ARTE ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ 
 
 

Responsabil de catedră: prof. FEIER CORINA DRAGHIȚA 
  Catedra Om și Societate, Arte, Educație fizică și sport și-a  desfășurat activitatea in componența: 

Feier Corina-Draghița- istorie,Istoria Creștinismului,Bugnarug Ioan-discipline  socio-umane,teologie, Făt 

Eliza-Eunice-geografie,Covaci Catalin-Dan-Studiul Bibliei, religie, eclesiologie, Cojocari Cosmin-

Stelian-educație fizică și sport ,Vițelariu Gheorghe-Cornel-educatie muzicală, Moldovan Rareș-educație 

plastică, artistică și vizuală. 

La începutul anului şcolar 2017-2018, membrii catedrei s-au întâlnit în şedinţă de lucru şi au 

stabilit obiectivele Catedrei pentru anul şcolar 2017-2018, au elaborat  planul de măsuri privind realizarea 

obiectivelor propuse, au întocmit Planul managerial și operațional  al Catedrei. A fost stabilit graficul 

întilnirii lunare a membrilor catedrei pentru   anul şcolar 2017-2018. 

De asemenea, membrii catedrei s-au întâlnit în şedinţă de lucru şi au analizat măsura în care au 

fost îndeplinite obiectivele Catedrei propuse pentru anul școlar 2017-2018. Membrii Catedrei s-au întâlnit  

pentru a discuta şi rezolva probleme curente şi de perspectivă. 

            Raportul întocmit are la bază planul managerial  al liceului pentru anul școlar şcolar  

2017-2018, planul de activități al catedrei, elemente din conținutul portofoliului profesorului, materiale 

recomandate la cercurile pedagogice. 

     Activități realizate 

1. Curriculum 

       Membrii Catedrei și-au canalizat preocupările pe cunoașterea și asimilarea domeniului profesional, al 

științei educației și managementului educațional pentru valorificarea acestor informații în practica școlară 

cu elevii. S-a realizat parcurgerea ritmică a materiei conform  planificărilor calendaristice, s-au realizat 
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proiecte de lecție de către toți membrii,la termenul stabilit.Prin persoanele responsabile s-a monitorizat 

parcurgerea ritmică a materiei,alcătuirea de teste și subiecte pentru lucrări scrise, la nivel de an de studiu. 

Prin activitatile desfasurate  s-a urmarit cunoasterea si aplicarea documentelor scolare,cresterea 

eficientei demersului educational. Obiectivul general urmărit a fost asigurarea calității și eficienței 

procesului instructiv-educativ,iar obiectivele specifice au fost monitorizarea progresului școlar,creșterea 

caracterului formativ al lecțiilor,stimularea gândirii elevilor,centrarea procesului instructiv educativ pe 

elev,ținând cont de capacitățile intelectuale și aptitudinile acestora. 

      S-au aplicat teste de evaluare ,constatându-se că fiecare profesor a analizat greșelile tipice și s-au 

stabilit modalități de abordare în vederea remedierii situației. Analiza rezultatelor a determinat o 

monitorizare atentă în vederea observării progresului sau regresului în raport cu testul inițial, dat la clase 

la începutul Semestrului I.  

De asemenea, cadrele didactice au acordat o deosebită atenție timpului acordat meditațiilor/ 

consultațiilor pentru examenul de bacalaureat, pentru recuperarea/remedierea situației , au pregătit elevii 

capabili de performanta pentru concursuri si olimpiade scolare,  performanță și recuperare/remediere a 

situației școlare. 

 Resurse umane, materiale, relații cu comunitatea 

Membrii Catedrei au desfașurat următoarele activități,conform planului operational stabilit: 

În cadrul Săptămânii Altfel, Semestrul I,  fiecare profesor și-a propus activități în funcție de 

particularitățile de vârstă și individuale ale claselor, printre care enumerăm:Design-ul clasei mele, Ziua 

mulțumirii, Ziua Reformei, vizite la Muzee, ,vizite la Biblioteci, Experimentarium,fabrici,vizitarea unor 

obiective turistice din Sibiu,Oradea etc.,aceste activități implicându-i în mod activ pe elevi. 

Domnișoara profesor Făt Eliza-Eunice a coordonat dezbaterea temei referitoare la avantajele 

folosirii metodelor activizante pentru predarea geografiei, dar și găsirea modalităților în care s-ar putea 

aplica aceste metode și la celelalte discipline; de asemenea domnișoara profesor a fost unul dintre 

organizatorii Târgului de Crăciun, continuă parteneriatul cu Olanda, pregătește elevii pentru susținerea 

examenului de bacalaureat. 

În Semestrul al II-lea, domnișoara profesor Făt Eliza-Eunice a coordonat dezbaterea privind 

evaluarea stadiului de pregătire a elevilor pentru examenul de bacalaureat, a continuat parteneriatul cu 

Olanda, a pregătit elevii pentru susținerea examenului de bacalaureat; a participat la Simpozionul 

euroregional/Educație durabilă- 2018, cu lucrarea Avantaje și dezavantaje ale utilizării metodelor activ-

participative în predare. 



  
 
 

76 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST 
Timişoara, 300175 str. Ady Endre nr. 20,  

tel. 0256 208 601, 0356 004 823,  fax: 0356 814 284 
e-mail: office@ltbtm.ro, web: www.ltbtm.ro 

CIF 29145387 

Tema de discutii : Cum motivam elevii nemotivati ? a fost coordonată de domnul profesor 

Bugnărug Ioan și doamna profesor Feier Corina-Draghița, subliniindu-se motivarea intrinsecă și 

extrinsecă a elevilor, necesitatea corelării dintre informațiile dobândite și realitate,  folosirea metodelor 

interactive, implicarea elevilor în concursuri școlare etc. Domnul profesor a fost implicat și în elaborarea 

unui Manual, clasa a V-a, pentru disciplina religie,  a coordonat Consiliul Elevilor, a coordonat 

planificarea unor activități comune, pentru clasele de liceu și gimnaziu, în cadrul orei de Consiliere și 

orientare, a organizat „Ziua Bibliei„ și „500 de ani de la Reformă„. În semestrul al II-lea, domnul 

profesor Bugnărug Ioan a susșinut lecția deschisă la filosofie : Cunoașterea apofatică și catafatică în 

context contemporan  a fost susținută de, antrenând elevii într-un mod dinamic la participarea lecției ; a 

participat la Simpozionul euroregional/Educație durabilă- 2018, cu lucrarea Contribuții specifice 

educației creștine în formarea caracterului. 

Doamna profesor Feier Corina-Draghița a continuat colaborarea cu Biblioteca UVT, cu Muzeul 

Banatului, a întocmit  documentele necesare ca responsabil de catedră, a pregătit elevii pentru susținerea 

bacalaureatului și pentru olimpiada de istorie-Istoria Creștinismului. 

În semestrul al II-lea, doamna profesor Feier Corina-Draghița a coordonat, alături de domnișoara 

prof. Făt Eliza-Eunice, dezbaterea privind evaluarea stadiului de pregătire a elevilor pentru examenul de 

bacalaureat, a coordonat activitatea de parteneriat cu Școala Gimnazială Nițchidorf, a participat cu elevii 

clasei a V-a la Biserica Baptistă Ghetsimani, Timișoara, a întocmit documentele necesare ca responsabil 

de catedră, a pregătit elevii pentru susținerea bacalaureatului și a obținut rezultate la Olimpiada Națională 

: Discipline Teologice de Specialitate, istoria Creștinismului- Mențiune , eleva Pavel Rebeca, clasa a XI-

a; a participat la Simpozionul euroregional/Educație durabilă- 2018, cu lucrarea Metode interactive de 

predare-învățare a disciplinelor umaniste. 

Domnul profesor Vițelariu Gheorghe-Cornel a implicat Corul Liceului în diferite evenimente, 

cum ar fi : „Deschide-ți inima”(organizat de RVE), Radio Timișoara, Spitalul CFR, Spitalul Municipal, 

Școala Gimnazială cu clasele I-VII, Rudolf Walther, Biserica betel, Biserica Nr. 2. De asemenea, în 

semestrul al II-lea, domnul profesor Vițelariu Gheorghe-Cornel a implicat Corul Liceului în diferite 

evenimente, cum ar fi : Biserica Baptistă Ghetsimani, Timișoara, Biserica Baptistă Betania, Timișoara; a 

participat cu elevii clasei a V-a la Școala Gimnazială Nițchidorf în cadrul unui acord de parteneriat/ 

schimb de experiență. Lecția deschisă la muzica bisericească, clasa a XI-a, Muzica în viața tinerilor , a 

antrenat elevii prin îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne. Domnul profesor a prezentat un 

material interesant, fiind preocupat de studiul individual : Modelul de Învățător al lui Isus, material 

susținut și în cadrul Simpozionului Euroregional –educație durabilă-2018. 
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            Domnul profesor Moldovan Rareș a organizat expoziția de desen Sărbatorile de iarnă, iar în 

semestrul al II-lea a participat la Simpozionul euroregional/Educație durabilă- 2018, cu lucrarea 

Sculptura românească în mileniul trei și impactul ei social. Schiță de cercetare doctorală, această lucrare 

fiind dezbătută și în cadrul ședinței Catedrei, domnul profesor fiind preocupat de studiul individual.  

Domnul profesor Covaci Cătălin-Dan a organizat Ziua Bibliei și evenimentul „500 de ani de la 

Reformă„ , a  pregătit elevii pentru olimpiadă. De asemenea, în semestrul al II-lea, s-a implicat în mod 

special în antrenarea elevilor la dialog prin invitații chemați la orele de Consiliere și orientare, a elaborat 

un Manual de religie pentru clasa a V-a și a obținut rezultate la Olimpiada Națională : Discipline 

Teologice de Specialitate, disciplina Studiul Noului Testament– Premiul I, elevul  Stojkov David, clasa a 

X-a; a participat la Simpozionul Euroregional/Educație durabilă- 2018, cu lucrarea Adevărul, constanta 

morală în creștinism;această lucrare a fost dezbătută și în cadrul ședinței de catedră, domnul profesor 

fiind preocupat de studiul personal. Domnul profesor a coordonat dezbaterea Importanța 

managementului clasei în realizarea obiectivelor și competențelor, subliniind câteva dimensiuni 

manageriale ale procesului instructiv-educativ și modalități concrete de punere în practică în vederea 

realizării obiectivelor și competențelor specifice. 

Domnul profesor Cojocari Cosmin-Stelian  a antrenat elevii în activitățile sportive organizate la 

nivel de școală și în competițiile cu alte școli,participând la faza județeană la tenis de masa ( locul III), la 

Olimpiada Gimnaziilor ( fotbal), ONSS, volei.În semestrul al II-lea, domnul profesor a obținut  locul II la 

Campionatul Național de Fotbal al Liceelor Teologice Evanghelice din România, Suceava. ; a participat 

la Simpozionul Euroregional/Educație durabilă- 2018, cu lucrarea Utilizarea jocurilor de mișcare în 

lecțiile de educație fizicăși sport pentru o educație durabilă;această lucrare a fost dezbătută și în cadrul 

ședinței de catedră, domnul profesor fiind preocupat de studiul personal.  De asemenea, domnul profesor 

a prezentat câteva modalități de îmbunătățire a bazei materiale a catedrei. 

Activitatea de diriginți a profesorilor   Feier Corina-Draghița, Cojocari Cosmin-Stelian,  

Făt Eliza-Eunice, Bugnărug Ioan, Covaci Cătălin-Dan, Vițelariu Gheorghe-Cornel a implicat o 

permanentă  legătură cu părinții,antrenarea lor ca parteneri în optimizarea calității educației.  De 

asemenea, toți profesorii au acordat o mare importanță observării progresului elevilor în urma îmbinarii 

metodelor traditionale cu cele moderne.  

 S-a realizat monitorizarea meditațiilor/consultațiilor privind  pregătirea pentru examenul 

bacalaureat , implicarea profesorilor în vederea pregătirii suplimentare pentru participarea la concursurile 

școlare. Ca urmare s-au calificat elevi la faza județeană și națională la disciplinele religie și istorie.  
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Toți profesorii au fost interesați să promoveze tradițiile liceului prin participarea la programele 

bisericilor din care facem parte, iar prin site-ul școlii considerăm că toate informațiile necesare celor 

interesați de activitatea liceului nostru se pot comunica foarte bine, creând o bună relație cu comunitatea. 

2. Resurse materiale 

        În demersul didactic, profesorii catedrei au utilizat, pe lângă mijloacele tradiționale    ( hărţi, planşe, 

atlase, fişe de lucru, chestionare, teste etc ), mijloace modern IT     ( videoproiector,soft-uri  

educationale,dvd-uri),acestea venind în sprijinul invatarii centrate pe elev în vederea  dobândirii 

competențelor specificate în programele școlare. 

În felul acesta, elevul devine, într-o măsură mai mare, participant tot mai activ în procesul instructiv-

educativ. În acest an școlar, toți elevii au beneficiat de maniale școlare gratuite, cei de clasa a V-a, 

inclusiv CD. 

3. Formare continuă și perfecționare 

  Activitățile care stau la dispoziția cadrelor didactice  sunt cele organizate la nivelul Catedrei,  

sesiunile de formare pe probleme de curriculum organizate de CCD, alte instituții abilitate,sesiunile de 

pregatire pentru obținerea  gradelor didactice, participarea la activitatile metodice. desfasurate la nivelul 

judetului. 

  Membrii Catedrei au asigurat buna desfasurare a activitatii comisiilor de lucru ai căror 

responsabili sau membri au fost numiti de conducerea scolii. În concluzie, pentru Semestrul II, an școlar 

2017-2018, aprecierea asupra activității membrilor Catedrei este una pozitivă,  colaborarea dintre 

profesori, precum și dorința acestora de a optimiza procesul instructiv-educativ, contribuind la atingerea 

obiectivelor stabilite la începutul anului școlar.  

 

 

 La sfârșitul Semestrului I s-a realizat analiza SWOT a activității Catedrei și s-au constatat următoarele: 

 

Puncte tari Puncte  slabe 
► Evaluarea elevilor la clasă s-a făcut utilizând constant 

cele trei tipuri de evaluare (iniţială, continuă, sumativă) 

prin metode tradiţionale (teste formative şi sumative, 

răspunsuri orale, teste-fulger, grile,  eseul structurat şi 

 

►Rezolvarea-soluţionarea conflictelor 

►Formarea de valori si atitudini la 

nive- 
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liber, activitatea independentă şi cea în echipe, sarcini 

suplimentare),  cât şi  alternative precum : portofoliul, 

proiectul, jurnale de învăţare, activităţi 

neconvenţionale,observarea sistematica a activitatii si 

comportamentului elevilor,autoevaluarea. 

lul educabililor 

► Personal didactic calificat,disponibilitatea membrilor 

catedrei pentru procesul instructiv-educativ-evaluativ. 

      Monitorizarea pregătirii suplimentare a ele-vilor în 

vederea susținerii examenelor naționale și concursurilor 

școlare,prevenirii esecului scolar. 

►accentuarea interesului pentru urmărirea progresului 

școlar în vederea susținerii examenelor naționale și 

concursurilor școlare, prevenirea eșecului școlar. 

 ► Dezinteres din partea unor elevi 

pentru documentare/pregatire 

suplimentara si pentru pregatirea 

curenta. 

► Realizarea şi participarea la activităţi metodico-

ştiinţifice relevante pentru activitatea didactică ( la 

nivelul școlii/ județului) 

► Profesori motivati pentru ridicarea nivelului 

de pregatire profesionala prin inscrierea la examenele 

pentru sustinerea gradelor didactice. 

►implicarea unor profesori în eleborarea de manuale 

►implicarea profesorilor la Simpozionul Euroregional- 

Educație durabilă 

 

► Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare 

(sesiuni comunicări, concursuri sportive,concursuri 

scolare 

►Numărul relativ mic de elevi 

participanți la concursurilor 

şcolare,sesiuni de comunicari 

► Promovarea imaginii şcolii în comunitate (târgul de 

Crăciun,concursuri,parteneriate cu școli din alte 

țări,parteneriat cu Biblioteca UVT, Muzeul 

Banatului,actiuni de voluntariat) 

►Participare redusa la sesiuni de 

comuni- 

cari la nivel judetean/national  

Oportunități Amenințări 
► Sprijinul comunității locale în dezvoltarea bazei 

materiale. 

►  Resurse materiale 

limitate(cabinete, 
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laboratoare, material didactice) 

►Accesul nemijlocit la informații de actualitate de 

specialitate ,oferte de cursuri de perfecționare 

►Conținutul programelor,volumul 

mare de informații duce la diminuarea 

apetenței pentru studiu 

►Accesul facil la mijloacele IT ►Diminuarea timpului alocat 

studiului individual prin utilizarea in 

exces a calculatorului și a telefoanelor 

mobile 

►Colaborarea,sprijinul Bisericii Betel ► Volumul   mare de timp alocat 

rezolva- 

rii problemelor administrative 

 

 

D. RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A DIRIGINŢILOR  

 Responsabil de comisie: prof. Bogdan Elena Marinela 

 
 COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR s-a constituit conform reglemetărilor legale în 

vigoare stipulate de Legea Educației Naționale 1/2011, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Unităților din Învățământul Preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ 5079/31.08.2016 și a Statutului 

elevului aprobat prin OM 4742/10.08.2016 și este constituită din toți diriginții claselor V-VIII, după cum 

urmează: Feier Corina Draghița (clasa a V-a), Pascu Lavinia (clasa a VI-a), Vițelariu Gheorghe Cornel 

(clasa a VII-a), Bîtea Nicoleta Daniela (clasa a VIII-a), Covaci Dan Cătălin (clasa a IX-a A), Dumitru 

Titel (clasa a IX-a B), Popa Ana Cristina (clasa a X-a A), Trandafir Livia (clasa a X-a B), Bugnărug Ioan 

(clasa a XI-a A), Făt Eliza Eunice (clasa a XI-a B), Cojocari Stelian Cosmin (clasa a XII-a A), Bogdan 

Elena Marinela (clasa a XII-a B). Responsabilul Comisiei metodice a diriginților este prof. dirig. Bogdan 

Elena Marinela. Comisia și-a desfășurat activitatea, în anul școlar 2017-2018, în conformitate cu planul 

managerial și cu planul operațional elaborat la începutul anului școlar, dar și ținând cont de cerințele și 

necesitățile educative ivite ulterior. 

 Obiectivele care stau la baza desfășurării activităților Comisiei metodice a diriginților sunt 

următoarele: 

 Asigurarea  cadrului  legislativ specific activităţii  educative  şcolare şi extraşcolare; 

 Asigurarea eficienţei proiectării curriculare şi extraşcolare a activităţilor educative a diriginţilor; 
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  Asigurarea eficienţei proiectării  activităţilor educative a diriginţilor la nivelul comisiei metodice 

a diriginţilor; 

 Consolidarea statutului activităţilor educative ca spaţiu de dezvoltare personală, socială şi 

profesională a elevilor, care vizează: ergonomia, estetica şi igiena clasei, particularităţile psiho-

sociale şi de învăţare ale elevilor, managementul relaţiilor socio-afective, managementul situaţiei 

disciplinare, consiliere şi orientare şcolară și profesională; 

 Redimensionarea  activităţilor educative din perspectiva   valenţelor educaţiei  de impact; 

 Consolidarea statutului activităţilor educative ca spaţiu de optimizare şi consolidare a 

parteneriatului şcoală-familie: cunoaşterea mediului familial al elevilor în vederea atenuării 

efectelor negative şi potențării celor pozitive; creşterea gradului de responsabilizare a părinților în 

educarea copiilor; antrenarea părinţilor în activităţi şcolare, extracurriculare  şi extraşcolare; 

 Creşterea  vizibilităţii  eficienţei  activităţii  educative  prin promovarea colaborărilor si 

parteneriatelor la nivelul comunității locale; 

 Creşterea vizibilităţii  eficienţei  activităţii  educative  prin popularizarea rezultatelor deosebite ale 

şcolii în mass- media; 

 Profesionalizarea activităţilor educative prin perfecţionarea metodelor, instrumentelor, resurselor 

didactice utilizate în actul educaţional; 

 Monitorizarea si  evaluarea (periodică și finală) a activității educative a membrilor comisiei 

metodice. 

Activitățile propuse pentru anul școlar în curs sunt: 

 Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

diriginte, conform LEN 1/2011, Statutului elevului, ROFUIP, Regulamentului activității de 

diriginte, Programelor de consiliere și orientare, Ordinului de organizare a excursiilor și 

taberelor, Ordinului pentru proiecte educative (Școala altfel) etc. 

 Constituirea noii comisii metodice a diriginților; 

 Constituirea consiliilor claselor, conform legislației în vigoare; 

 Prelucrarea la clase de către diriginți, pe bază de proces verbal, a normelor de prevenire şi stingere 

a incendiilor, a planului propriu de apărare în caz de incendii, cutremure, inundaţii, regulilor de 

circulaţie, a regulilor de protecție a muncii, instruirea elevilor privind păstrarea manualelor etc.; 

 Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării 

activităţilor specifice. 
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 Studierea programelor de consiliere și orientare în vigoare pentru învăţământul gimnazial și liceal 

de către toţi diriginţii; 

 Întocmirea planificarilor anuale și semestriale: ale orelor de consiliere și orientare, ale activităților 

extrașcolare, ale activităților educative cu parinții, conform Programei de consiliere și orientare 

și pe baza documentelor activității educative: portofoliul / caietul dirigintelui; 

 Întocmirea raportului de activitate al comisiei diriginților pe anul școlar anterior; 

 Întocmirea planului managerial, planului operațional și calendarului activităţilor metodice la 

nivelul comisiei diriginţilor; 

 Elaborarea programului de activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare de către fiecare 

diriginte; 

 Organizarea Consiliului elevilor; 

 Activități de organizare a consiliilor claselor de gimnaziu și liceu; 

 Stabilirea graficului elevilor de serviciu pe clase, conform ROFUIP al Liceului Teologic Baptist; 

 Activități organizatorice şi educative de însuşire  şi respectare a normelor de disciplină, igienă, de 

prevenire a îmbolnăvirii; 

 Identificarea particularităților psiho-sociale și de învățare ale elevilor 

 Studiu individual pentru actualizarea metodelor psihologice și pedagogice de studiere si sprijinire 

a  elevilor (elaborare de fişe de lucru / instrumente psihopedagogice suport); 

 Aplicarea de teste /fișe/ exerciții de (auto) cunoaștere a elevilor (trăsături stabile, abilități și 

interese, stil de învățare) în cadrul orelor de dirigenție; 

  Întocmirea fișelor individualizate: fișa de monitorizare a elevilor cu  situații de risc: elevi cu 

părinți plecați în străinătate; elevi din familii defavorizate, elevi navetiști etc; fişele 

psihopedagogice ale elevilor; 

 Activități de prevenire a abandonului / eșecului școlar și a oricăror forme de violență; 

 Activităţi consultative cu părinţii pentru cunoaşterea mai bună a elevilor şi a climatulului familial, 

social, economic; 

 Stabilirea graficului și organizarea ședințelor cu părinții cel puțin o dată pe semestru sau ori de 

câte ori este nevoie, la propunerea consiliului claselor, a reprezentantului consiliului clasei 

(dirigintele), a comitetului de părinți etc.  

 Activități de gestionare și monitorizare a situației disciplinare a elevilor; 

 Prelucrarea Statutului elevului și a ROFUIP la fiecare clasă; 
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 Aplicarea procedurilor de sancționare/ corectare a comportamentelor inadecvate ale elevilor,  

elaborată de Comisia de Disciplină în acord cu ROFUIP și Statutul elevului. 

 Realizarea de cercetări (pe bază de chestionare / foscus-grupuri) privind problematica violenţei, a 

absenteismului școlar la nivelul clasei/ şcolii; 

 Derularea de activități educative în cadrul orelor de consiliere și orientare, care să asigure 

implicarea elevilor prin metode activ-participative, mijloace moderne, muncă diferenţiată etc.; 

 Derularea de activități educative, care să asigure o orientare școlară și profesională 

corespunzatoare particularităților fiecărui elev: elaborarea și aplicarea de teste/chestionare de 

interese și aptitudini, corelate profesiilor de pe piața muncii; ore de consiliere și orientare care să 

valorifice utilizarea celor mai importante instrumente în procesul de angajare (C.V, scrisoarea de 

intenție) și cele mai importante sfaturi pentru o angajare reușită (întrebări pentru interviul de 

angajare, imbracamintea adecvată in mediul profesional etc.); 

 Activitati educative, în colaborare cu diferite instituții din invățământul superior pentru asigurarea 

unei absorbții educaționale reușite a absolvenților liceului; 

 Activități educative, în colaborare cu AJOFM, diverse firme sau instituții pentru asigurarea unei 

inserții profesionale a absolvenților; 

 Desfășurarea de activități extracurriculare și extrașcolare (zile aniversare/comemorative, 

festivități, excursii tematice, întruniri, dezbateri, concursuri, schimburi de experiență etc) 

specifice: educației pentru dezvoltare personală, educației inter şi multiculturală, educației pentru 

drepturile omului, educației pentru sănătate, prevenirea abandonului şcolar, prevenirea violenţei şi 

abuzului,  promovarea egalităţii de şanse (non-discriminare, grupuri dezavantajate), educației 

pentru dezvoltarea comunitară,  educației prin sport etc.; 

 Semnarea acordului de parteneriat şcoală-părinţi, care să prevadă  responsabilităţi şi angajamente 

concrete din partea semnatarilor; 

 Oferirea de consultații şi consiliere individualizată părinților; 

 Desfășurarea ședințelor şi lectoratelor cu părinţii; 

 Redactarea şi aplicarea de chestionare / scenarii didactice în vederea cunoaşterii mai bune a 

nevoilor parinților si a gradului de satisfacție al acestora față de serviciile școlii; 

 Participarea părinţilor la diferite activităţi şcolare, extracurriculare şi extraşcolare la invitaţia 

cadrelor didactice sau la solicitarea părinţilor; 

 Desfășurarea de activități extracurriculare și extrașcolare în colaborare / parteneriat cu instituții 

care oferă educație nonformală; 
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 Participarea reprezentanţilor comunităţii locale la activităţile educative şcolare şi extraşcolare ale 

școlii; 

 Participarea reprezentantilor elevilor clasei /școlii la activităţile comunităţii locale, prin programe 

dedicate diferitelor evenimente; 

 Derularea de proiecte educative pe diferite problematici de interes comun, în parteneriat cu 

instituții private, publice ale comunității; 

 Postarea rezultatelor celor mai importante activități educative pe site-ul scolii / site-uri 

educaționale; 

 Participarea diriginţilor la activităţile de perfectionare ale CCD, cât şi la cele susţinute în şcoală, 

pe linie educativă; 

 Desfășurarea de ore demonstrative cu diriginții pe diferite problematici educative, în cadrul 

activităților metodice ale comisiei diriginților; 

 Prezentarea de referate / exemple de bună ptactică pe problematici / metode educative inovative / 

de actualitate în cadrul activităților metodice ale comisiei diriginților; 

 Dezvoltarea resurselor materiale și didactice specifice activității didactice: achiziționarea de cărți 

si cd-ri educative, postarea pe site-ul intern a unor materiale didactice utile etc.; 

 Monitorizarea (periodică şi finală) a tuturor activităţilor cuprinse în fișa postului dirigintelui,  

urmărindu-se strategiile educative, stadiile de parcurgere, optimizarea demersului didactic, 

finalitatea acestora şi dovezile aferente (cuprinse în portofoliul /caietul dirigintelui). 

Conform obiectivelor stabilite și activităților propuse, în semestrul I al anului școlar 2017-2018, 

membrii Comisiei metodice a diriginților au desfășurat următoarele activități: 

 SEPTEMBRIE:  

- Diseminarea informaţiilor legate de activitatea de diriginte și a prevederilor legale în vigoare, 

cuprinse în LEN 1/2011, Statutul elevului, ROFUIP, Regulamentul activității de diriginte, 

Programe consiliere și orientare, Ordin excursii și tabere, Ordin proiecte educative (Școala 

altfel) etc.; 

- Constituirea consiliilor fiecărei clase; 

- Ședința cu părinții la nivel de școală și la nivelul fiecărei clase; 

- Alegerea consiliului elevilor și a comitetelor de părinți la nivelul fiecărei clase; 

- Stabilirea graficului orelor de Consiliere și Orientare; 

- Îndrumări pentru realizarea planificărilor anuale și semestriale pentru disciplina Consiliere și 

Orientare de către fiecare diriginte; 



  
 
 

85 
 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ 

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST 
Timişoara, 300175 str. Ady Endre nr. 20,  

tel. 0256 208 601, 0356 004 823,  fax: 0356 814 284 
e-mail: office@ltbtm.ro, web: www.ltbtm.ro 

CIF 29145387 

- Întocmirea raportului și analizei SWOT a activității comisiei diriginţilor pentru anul școlar 2016-

2017; 

- Elaborarea planului managerial și planului operațional al comisiei diriginţilor pe anul școlar 2017-

2018; 

- Elaborarea tematicii comisiei metodice a diriginților; 

- Stabilirea graficului ședințelor Comisiei. 

 OCTOMBRIE: 

- Întocmirea planificărilor anuale și semestriale pentru orele de consiliere și orientare elaborate de 

către diriginții fiecărei clase, conform Programelor de consiliere și orientare în vigoare; 

- Stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi și a tematicii acestora și afișarea 

graficului orelor la dispoziția părinților pentru semestrul I; 

- Stabilirea activităților extrașcolare și extracurriculare pentru anul școlar 2016-2017 pentru aria 

curriculară Consiliere și orientare; 

- Stabilirea unei tematici a orelor la dispoziția părinților de către fiecare diriginte pentru anul școlar 

în curs. 

- Activitate extracurriculară desfășurată la nivelul întregii școli, în data de 09.10.2016: Aniversarea 

a 25 de ani a Liceului Teologic Baptist Timișoara; indicatori de realizare: revista școlii, mapa 

aniversară, program aniversar specific, înregistrare video, fotografii, afișe, invitații etc. 

- Constituirea consiliului elevilor pentru anul școlar 2016-2017; 

- Programul „Școala altfel”, derulat în săptămâna 24-28 octombrie: stabilirea, planificarea și 

derularea activităților specifice, precum: vizite la diverse facultăți cu elevii de liceu, în vederea 

orientării profesionale ulterioare; activități la Experimentariun TM; vizite la diferite centre 

culturale (Areopagus, Centrul Creștin Aletheia etc.), dezbateri pe teme de interes comun, cu 

diverși invitați, concursul „Elevii au talent”, activități sportive și concursuri, activități recreative, 

vizionări filme, documentare etc. Fiecare diriginte a stabilit activități specifice propriei clase și 

orarul acestora. Indicatori de realizare: orarul activităților întocmit la nivelul școlii, fotografii, 

filmări, proiecții video, fișe, chestionare etc. 

 NOIEMBRIE: 

- Propunerea și elaboarea unor chestionare pentru elevi și părinți în vederea aplicării acestora, în 

scopul unei mai bune cunoașteri. Chestionarele se referă la: cunoașterea raportului dintre 

atitudinea elevilor față de profesori și cea față de obiectul de învățământ predat de profesorul 

respectiv; chestionar de atitudini morale; chestionar privind relația elev-părinte; chestionar pentru 
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stabilirea temperamentului elevilor etc. Chestionarele elaborate se regăsesc în mapa Comisiei 

diriginților; 

- Referat cu tema: „Mediul familial și dezvoltarea bunei cuviințe” elaborat de prof. Bogdan 

Marinela; tematica poate fi abordată și în cadrul unui lectorat cu părinții. Referatul vizează relația 

părinți-copil, cuprinzând câteva sugestii adresate părinților pentru a forma un caracter bazat pe 

principii în viața copiilor. Câteva sugestii sunt: fii tu însuți un exemplu demn de urmat; înțelege 

mediul social și adaptează-ți metodele în funcție de acesta; stabilește reguli clare și fii consecvent; 

inspiră încredere și bun simț; supraveghează anturajul copilului; încurajează dezvoltarea lui 

academică; scoate ce este mai bun din el etc.;  

 DECEMBRIE: 

- Activitate extracurriculară desfășurată la nivelul întregii școli: „Târgul de Crăciun”, în data de 

16.12.2016. Evenimentul este o tradiție în școala noastră, desfășurându-se anual, având ca scop 

colectarea de fonduri pentru sprijinirea unor elevi din Tanzania, pentru a-și putea continua 

studiile. Activitatea este susținută și aprobată de conducerea școlii și de ISJ Timiș. Acțiunea a fost 

mediatizata de consiliul elevilor prin afișe, invitații, filmări, fotografii, reclamă la Radio Vocea 

Evangheliei. La Târg au fost expuse pentru vânzare produse realizate de elevi și părinți, precum: 

produse de patiserie, handmade, colțul „Cămara bunicii”, cu produse conservate pentru iarnă etc. 

Activitatea a avut un real succes, iar fondurile colectate au fost trimise către copiii din Tanzania. 

Indici de realizare: afișe, invitații, filmări, fotografii, prezentări etc.; 

- Referat cu tema: Aspecte ale comunicării dirigintelui cu colectivul de elevi, realizat de prof. 

Trandafir Livia; referatul evidențiază necesitatea stabilirii unor relații bazate pe încredere 

reciprocă între cei trei parteneri implicați în procesul instructiv-educativ: părinte-elev-profesor. 

 IANUARIE:  

- Referat cu tema: Prevenirea eșecului profesional începe din școală, realizat de prof. Huzoiu 

Smaranda Lăcrămioara. Referatul a evidențiat necesitatea formării unei conduite a elevilor, care 

implică îndeplinirea cu consecvență a obligațiilor școlare precum: frecvența la ore, îndeplinirea 

sarcinilor de lucru la clasă sau acasă, învățarea constantă, susținută etc. Este necesară prevenirea 

abandonului școlar și a unui învățământ mediocru, pentru a asigura succesul profesional viitor al 

elevilor. Se recomandă păstrarea unei strânse legături între elevi-profesori- părinți-comunitatea 

locală, pentru atingerea acestui scop. 

 FEBRUARIE:  
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- Analiza activității Comisie Diriginților pentru Semestrul I: activitatea membrilor Comisiei 

Diriginților s-a desfășurat conform Planului operațional stabilit la începutul Semestrului I. Fiecare 

activitate desfășurată a fost consemnată în caietul de procese verbale al comisiei, iar anexele 

(referate, planificări, plan de lecție etc.) sunt păstrate în dosarele personale ale diriginților și în 

dosarul Comisiei metodice a diriginților. S-a întocmit raportul de activitate al Comisiei diriginților 

și a fost prezentat membrilor Comisiei.   

 MARTIE: 

- Referat cu tema:  Importanța relației elev-elev în educația comunicării susținut de către prof. 

dirig. a clasei a XI-a B, Făt Eliza-Eunice.  Analiza referatului a evidențiat necesitatea abordării la 

clasă, la orele de consiliere și orientare, a unor teme care să vizeze comunicarea optimă, plină de 

respect și prietenie între elevi, pentru a înlătura tendința de abordare lipsită de respect, 

ofensatoare, abuzivă care se observă de multe ori în rândul anumitor elevi. 

 APRILIE: 

- Referat cu tema: Strategii pentru menținerea disciplinei la clasă, susținut de domnul profesor de 

matematică, diriginte al clasei a IX-a B, Dumitru Titel. A fost evidențiată necesitatea abordării 

unor strategii eficiente pentru menținerea disciplinei elevilor la orele de curs, adaptate fiecărei 

situații. 

 MAI: 

- Lecție deschisă cu tema: Planul pentru carieră, susținută de domnul prof. dirig. al clasei a XI-a 

A, .Bugnărug Ioan. Analiza lecției a evidențiat necesitatea orientării profesionale a elevilor din 

clasele terminale ale liceului  și îndrumarea acestora pentru elaborarea unui plan pentru 

continuarea studiilor într-un domeniu potrivit pentru o carieră ulterioară de succes. Elevii trebuie 

îndemnați să se analizeze cu obiectivitate, să își cunoască potențialul real, pentru a se orienta 

corect spre facultatea sau profesia potrivită. 

- Activitate extracuriculară: încheierea festivă a cursurilor clasei a XII-a. Elevii claselor a XII-a au 

încheiat cursurile în data de 25.05.2018. Aceștia au avut două evenimente festive la care au 

participat elevii și cadrele didactice ale școlii. În data de 24.05.2018 a avut loc sărbătorirea 

absolvenților în cadrul programului religios al Bisericii Creștine Baptiste Betel. Elevii au 

prezentat și un program specific. În 25.05.2018, a avut loc festivitatea de absolvire și premiere. 

 IUNIE: 

- Analiza activității Comisiei Diriginților pe Semestrul al II-lea: Activitatea membrilor Comisiei 

Diriginților s-a desfășurat conform Planului operațional stabilit la începutul anului școlar. Fiecare 
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activitate desfășurată a fost consemnată în caietul de procese verbale al Comisiei, iar anexele 

(referate, planificări etc.) sunt păstrate în dosarele personale ale diriginților și în mapa Comisiei 

metodice. Activitatea didactică s-a desfășurat conform planificărilor și a orarului stabilit.  

- Activitate extracurriculară:  Festivitatea de premiere de la sfârșitul anului școlar, desfășurată în 

15.06.2018. 

Toate activitățile derulate sunt consemnate în caietul de procese verbale al Comisiei 

metodice a diriginților, iar documentele întocmite se regăsesc în mapa Comisiei. Documentele din 

mapa comisiei metodice au fost arhivate. 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
 Rata abandonului şcolar este 0; 
 Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  este 

foarte mic; 
 Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale 

elevilor;  
 Existenţa personalului didactic calificat în 

proporţie de 94%, permite realizarea unui 
învăţământ de calitate; 

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, 
profesori-elevi, director-profesori, profesori-
părinţi, profesori-profesori) favorizează un 
climat deschis şi stimulativ; 

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

 Deschiderea diriginţilor pentru îndrumarea 
elevilor, în funcţie de nevoile şi specificul 
claselor, pentru alegerea unor teme dorite de 
elevi spre dezbatere; 

 
 Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor 

cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea 
unor activităţi extracurriculare și 
extraşcolare; 

 In cadrul comisiei metodice a diriginţilor se 
manifestă încă reticenţă în susţinerea unor 
lecţii deschise; 

 Diversitatea mare a  disciplinelor şi 
profesorilor care se perindă la clasă; 

 Puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa 
clasei în afara orelor predate la disciplina 
respectivă; 

 Puţini diriginţi sunt implicaţi efectiv în viaţa 
comunităţii locale; 

 Familia nu este implicată suficient în 
activitatea de educare a copiilor; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii 
(Biserica, Poliţia.) 

 Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de 
experienţă şi pentru acţiuni organizate în 
parteneriat, în interes reciproc (Școala din 
Olanda); 

 Cursuri de formare pe teme educative;  
 Postarea pe Internet (www.didactic.ro) a tot mai 

multor teme privind consilierea şi orientarea 

 
 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de 
societate, mass media etc.; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 
economice, conduce la o slabă supraveghere 
a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa 
şcolii; 
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elevilor care pot veni în sprijinul tututror 
diriginţilor; 

 

 

E.  RAPORT AL ACTIVITĂŢII  

COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A  CALITĂŢII 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 

         Obiectivele Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitătii în anul școlar 2017-2018 sunt 
următoarele: 
  

OBIECTIV FUNDAMENTAL 

 Implementarea unui 89pecia de management al calității bazat pe  o structură organizată și o 

documentație care sa 89pecia monitorizarea, evaluarea, intervenția preventivă și îmbunatatirea continuă a 

calității. 

 

 OBIECTIVE GENERALE 

 Corelarea politicii de asigurare a calității în educație cu orientarile promovate la nivel 

național,89pecial89 și mondial 

 Asigurarea predării, învațării și cercetării de calitate în scopul dezvoltarii personale și profesionale a 

elevilor 

 Realizarea unui 89pecial 89pecial89c de calitate 

 Dezvoltarea unei 89pecial a calitatii în unitatea de învatamânt atât la nivelul personalului didactic cât și 

al elevilor 

 

 OBIECTIVE SPECIFICE 

Îmbunătațirea  continuă a procesului 89pecial89c8989 – 89pecial89c 

 Buna relaționare a personalului procesului 89pecial89c 

Optimizarea calității ofertei educaționale realizate de unitatea școlară și a nivelului standardelor 

educaționale atinse de elevi 

 Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice 

Asigurarea distribuirii informațiilor privind cultura calității 
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Stabilirea criteriilor și inițierea analizei și evaluarii pe baza criteriilor de calitate pe discipline, catedre, 

nivele 

Asigurarea feed-back-ul din partea elevilor, părinților și personalului școlii 

Asigurarea informării și evaluarea satisfacției grupurilor semnificative de interes (elevi, parinti, cadre 

didactice, comunitate locală) 

Revizuirea și optimizarea politicilor și strategiilor educaționale la nivelul unității școlare 

Propunerea măsurilor de optimizare a calității educației oferite de unitatea școlară 

După decizia 93 din 8.09 2017 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a fost constituită astfel: 

 
1. Prof.Popa Ana Cristina– coordonator 

2. Prof. Făt Eliza Eunice – reprezentant al corpului profesoral 

3. Prof. Dalca Estera – reprezentant al corpului profesoral 

4. Prof.Pascu Lavinia  – reprezentant al sindicatului 

5. D-nul Bogdan Marius– reprezentant al părinţilor 

6. D-nul Ionescu Sorin– reprezentant al Consiliului Local 

7. D-șoara Iosub Naomi – reprezentant al elevilor 

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018 activităţiile au fost structurate astfel: 

1. EVALUAREA INTERNĂ 

Responsabilul comisiei (prof. Popa Cristina) a elaborat în octombrie 2017 Raportul anual de 

evaluare internă a calitaţii pe anul şcolar 2016-2017, apoi a fost aprobat şi afişat de către directorul 

unităţii.  

2. REORGANIZAREA COMISIEI 

Membrii comisiei s-au întrunit luând la cunoştinţă fişa postului, cu atribuţiile corespunzatoare. S-

a discutat regulamentul de funcţionare a comisiei în cadrul unităţii, s-a stabilit planul managerial, planul 

operaţional şi planul de acţiune. Au urmat o serie de întruniri ale comisiei conform graficului. 

 

 ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

Fiecare cadru didactic a primit o fişă cu recomandări pentru conţinutul Mapei profesorului, iar 

responsabilii de comisii metodice au primit o fişă cu structura Mapei comisiei. Coordonatorul C.E.A.C. a 

verificat conţinutul mapelor conform unui grafic afişat, întocmindu-se procese-verbale pentru fiecare în 

parte.  

Responsabilul comisiei a verificat cataloagele privind notarea ritmică şi parcurgerea materiei. În 

consililul profesoral s-au făcut observaţii asupra acestui lucru. 
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 În luna octombrie 2017 , unitatea de învăţământ a fost evaluată,  de o comisie a ARACIP.  

În baza constatărilor transmise, a fost întocmit un plan de măsuri în care s-au stipulat o serie de 

activităţi corective a căror îndeplinire a fost atent monitorizată şi evaluată atât de comisia CEAC cât şi de 

conducerea liceului.  

 Acţiunile înrteprinse au vizat  restudierea legislaţiei în vigoare pe linia managementului calităţii, 

completarea 91pecial91c a bazei de date, implementarea procedurilor interne de asigurare a calităţii, 

funcţionarea proceselor privind planificarea, monitorizarea, evaluarea şi revizia în toate domeniile de 

activitate ale liceului. 

 S-au efectuat periodic  analize de management în care au fost identificate punctele tari, punctele 

slabe, oportunităţile şi ameninţările şi  s-au întocmit planuri de remediere a deficienţelor constatate. 

. La Bacalaureat s-a avut în vedere faptul că în anul şcolar 2016-2017 Liceul Teologic Baptist 

Timișoara s-a situat pe locul șapte în topul liceelor promovabilitatea a fost (92,59%) pe judeţ. Pentru a se 

menţine la loc de frunte, la disciplinele de examen s-a stabilit un grafic cu meditaţii după orele de curs. 

În ceea ce priveşte evaluarea iniţială, aceasta s-a desfăşurat conform recomandărilor de la MEN, 

urmându-se toate etapele necesare: prima saptămână recapitulare, testele fiind elaborate după modelele 

postate de MEN pe internet, iar rezultatele fiind comunicate elevilor şi apoi părinţilor în şedinţele făcute 

de diriginţi. 

Planul de reducere a absenteismului şcolar, implementat în anul şcolar 2016-2017 atât la nivel 

teoretic prin împărţirea de broşuri cu informaţii necesare, cât şi la nivel practic, a fost urmat şi în acest an 

şcolar 2017-2018 prin:  

1.Constituirea Comisiei de monitorizare a absenţelor la nivel de şcoală  

2. Întocmirea unei fişe de monitorizare a absenţelor pentru clasă de către diriginţii claselor 

3. Centralizarea datelor de către responsabilul Comisiei (prof. Feier Corina 

4. Transmiterea datelor la Inspectoratul Şcolar Judeţean în fiecare lună. 

În urma implementării acestui plan s-a observat o scădere semnificativă a absenţelor de la o lună 

la alta la nivelul unităţii. 

 La nivelul unităţii s-a derulat în perioada 12 – 16 noiembrie 2017 un program educaţional de 

toamnă, numit „Zilele Mulţumirii”, iar activităţile derulate se pot urmări în graficul elaborat de 

coordonatorul de programe şi proiecte (prof. Bugnărug Ioan). Tot în ceea ce privesc activităţile 

extraşcolare menţionăm faptul că în perioada 6-11 noiembrie 2017 s-a derulat programul „Şcoala Altfel”, 

program propus şi implementat la nivel naţional de către MEN. Activităţile au avut loc conform orarului 
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special elaborat de cadrele didactice şi centralizat de coordonatorul de programe şi proiecte (prof. 

Bugnărug Ioan). 

 În ceea ce priveste dezvoltarea profesională și formarea continuă a cadrelor didactice si 

nedidactice din Liceul Teologic Baptist Timișoara s-au avut în vedere urmatoarele 92pecia: 

1. Cunoașterea legislatiei privind perfecționarea continuă a cadrelor didactice și a cadrelor didactice 

auxiliare. 

2. Asigurarea accesului la informație pentru tot personalul din învățământ. 

3. Consultarea paginii web a ISJ si CCD si informarea personalului didactic din școala despre activitățile 

si noutățile afișate. 

4. Promovare de oferte de programe și activitățile CCD. 

5. Alcătuirea bazei de date privind situația perfecționării prin grade didactice și perfecționare 92pecial92 

la 5 ani. 

6. Asigurarea participării personalului din unitatea de învățământ la activitățile de formare continuă 

organizate de instituțiile abilitate. 

7. Întocmirea, pentru fiecare cadru didactic, a fișei de evidență a formării continue. 

8. Îndrumarea cadrelor didactice și colaborarea cu echipa 92pecial92c92 a unității în domeniul 

perfecționării. 

9. Acordarea de consultanță și consiliere a cadrelor didactice privind înscrierea la grade didactice  

10. Finalizarea dosarelor de înscriere la  grade didactice și depunerea acestora la ISJ. 

11. Realizarea, împreună cu echipa 92pecial92c92, a activităților de diseminare a informațiilor 92pecial 

la cursurile de perfecționare, instruiri, întâlniri organizate cu inspectorul responsabil cu dezvoltarea 

profesionala sau cu directorul CCD. 

 O  prioritate a activităţii colectivului liceului a constituit-o  formularea unei oferte educaţionale 

adecvată la diagnoza contextului socio-economic şi cultural al oraşului Timișoara,  în concordanţă cu 

standardele prevăzute şi adaptată la cerinţele părinţilor.   De asemenea, s-a înregistrat o  creştere 

92pecial semnificativă şi o diversificare a parteneriatelor încheiate cu reprezentanţii comunităţii locale, 

iar rezultatele activităţilor desfăşurate au fost utilizate cu real folos în procesul de învăţămînt, în 

managementul grădiniţei şi activităţile extracurriculare. Dintre acestea amintim:  

 parteneriat de colaborare cu Biserica Baptista “Emanuel “ Oradea 

 Parteneriat cu Liceul Jacobus Fruytier” Apeldoorm- Olanda 

 In cadrul simpozionului Euroregional “Educație Durabilă” desfășurat in luna mai 2018 au fost 

incheiate parteneriate de colaborare cu:  
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◦ Casa corpului Didactic –Caras Severin 

◦ Asociația Internaționala a Școlilor Creștine 

◦ Liceul Teologic Baptist –Reșița 

◦ Liceul Teoretic “Constantin Noica”- Sibiu 

◦ Liceul Teologic Baptist  “Alexa Popovici”-Arad 

◦ Liceul 93pecial93c “David Voniga”-Giroc 

◦ Școala Creștină “Harul”-Lugoj 

 Parteneriat cu Liceul Teologic Baptist “Logos”-Bucuresti 

 Parteneriat cu Liceul “Natanael” –Suceava 

 Parteneriat cu Radio Vocea Evangheliei-Timișoara 

 Parteneriat cu U.V.T. 

 Parteneriat cu Biserica Crestina Carmel 

 Parteneriat cu Liceul Baptist “Emanuel” Oradea 

 Parteneriat cu Școala Gimnaziala Sat-Chinez 

 Parteneriat cu Școala Primara “Casa Speranței” 

 Parteneriat  cu Fundația “Estera” 

 Parteneriat cu Colegiul Național “Mircea Eliade” Reșita 

 Parteneriat cu Școala Gimnazială “Rudolf Walter” 

 Parteneriat cu Biserica Baptista ,,Golgota,,  Timisoara 

Deasemenea în anul scolar 2017-2018 au avul loc inspecții 93pecial de gradul I la doamna prof. Trandafir 

Livia, prof. Făt Eliza și prof. Bogdan Marinela cât și inspectii de gradul al II lea la doamna profesoară 

Pascu Lavinia , prof.Vitelariu Gheorghe și prof. Dalca Estera ,acest lucru contribuind la creşterea calităţii 

în cadrul liceului. 

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018 profesorii au pregătit elevii pentru performanţe şi au 

participat la olimpiade şi concursuri şcolare, contribuind la creşterea prestigiului şcolii. Rezultatele se pot 

urmări în tabelul anexat acestui raport şi întocmit de responsabilul comisiei C.E.A.C. (prof.Popa 

Cristina). 
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3. CONCLUZII  

În acest context trebuie menționat faptul ca activitatea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea 

Calității din Liceul Teologic Baptist Timișoara, a urmărit asigurarea calității învățamântului la toate 

nivelele ( gimnazial, liceal), printr-un proces de autoevaluare , definite prin indicatori de performanță . 

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018 s-au urmărit la nivelul unităţii creşterea calităţii educaţiei, 

dezvoltarea personală a elevilor, informarea cu privire la strategiile şi obiectivele europene privind 

educaţia, dezvoltarea programelor educaţionale, creşterea atractivităţii şcolii prin oferta de CDS, 

formarea şi dezvoltarea armonioasă a caracterului elevilor, creşterea numărului de elevi prin prezentarea 

şcolii. 

 

 F. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE  
 
Responsabil comisie: prof. Dirig. Bogdan Elena Marinela 

Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice a fost formată, în anul 

școlar 2017-2018, din următorii membri: Bogdan Elena Marinela (șef comisie, prof. limba și literatura 

română), Dalca Estera Ioana (prof. limba franceză), Drăgoiu Felicia (prof. chimie). 

           Activitatea Comisiei de perfecționare și formare continuă a cadrelor didactice s-a desfăşurat în 

anul şcolar 2017-2018 după Planul operațional dezbătut şi aprobat în cadrul comisiei metodice şi după 

planificarea anuală a activităţilor metodice după cum urmează: 

*  Cadrele didactice din şcoală au fost informate cu privire la legislaţia în vigoare referitoare la activitatea 

de perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice; 

* În unitatea şcolară, au fost furnizate toate informaţiile privitoare la activitatea de perfecţionare şi 

formare continuă a cadrelor didactice transmise de ISJT şi CCD; 

*  Există un punct de informare la nivelul şcolii (ltbtm@yahoogroups.com și dosarul Comisiei de 

perfecționare și formare continuă a cadrelor didactice, pus la dispoziția profesorilor pentru a putea fi 

consultat) unde s-a găsit: 

o legislaţia în vigoare privind perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice; 

o calendarul activităţilor de perfecţionare; 

o fișele de monitorizare a perfecționării fiecărui profesor; 

o toate documentele transmise de ISJT şi CCD cu privire la acest domeniu; 

o etc. 

*  S-a alcătuit o bază de date privind situaţia perfecţionării prin grade didactice, perfecţionarea o dată la 

cinci ani şi formarea continuă a cadrelor didactice din şcoală; 
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*    S-a întocmit câte o fişă de evidenţă a formării continue pentru fiecare cadru didactic; 

*  S-au propus anumite programe / activităţi de dezvoltare profesională a colectivului didactic, organizate 

de ISJT și CCD, precum și de alte centre de formare profesională a cadrelor didactice; 

*  S-au propus anumite modalităţi de organizare a activităţilor de formare continuă la nivelul şcolii; 

*  Au fost monitorizate activităţile planificate la nivelul catedrelor / comisiilor, care au fost integrate în 

Calendarul activităţilor de formare continuă. 

*   Au avut loc dezbateri pe teme de pregătire profesională continuă; 

*  Cadrele didactice au avut o bună colaborare cu echipa managerială a şcolii în domeniul perfecţionării; 

*  S-a acordat consultanţă şi consiliere cadrelor didactice ale şcolii în domeniul perfecţionării; 

*   S-a monitorizat participarea cadrelor didactice la programele de formare; 

*  A fost monitorizat parcursul în vederea perfecţionarii prin grade didactice în vederea informării în scris 

a ISJT – compartimentul de perfecţionare – în cazul în care nu se mai îndeplinesc condiţiile legale 

obţinerii definitivatului şi gradelor didactice (nu a fost cazul). 

*  Au fost întocmite situaţiile solicitate de ISJT şi CCD cu privire la activitatea de perfecţionare şi 

formare continuă din şcoală. 

     S-a constatat faptul că pe parcursul anului şcolar 2017-2018, cadrele didactice ale şcolii noastre s-

au implicat în activităţile metodice de perfecţionare, organizate atât în şcoală, cât şi în afara şcolii după 

cum urmează: 

 Profesorii au participat la activităţile de perfecţionare organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Timiş în colaborare cu Casa Corpului Didactic. S-a participat astfel la cercurile pedagogice 

(consfătuiri) de la începutul semestrului I și al II-lea, fapt atestat prin adeverințele de participare 

acordate profesorilor (pentru semestrul I, în semestrul al II-lea având loc videoconferințe). 

 Profesorii au fost informaţi la timp în legătură cu toate schimbările de ultimă oră intervenite în 

programele şcolare, în graficul concursurilor sau olimpiadelor. 

 Au fost furnizate la timp informaţii privind graficul desfăşurării activităţilor de perfecţionare prin 

definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I, informaţii privind condiţiile de 

înscriere a cadrelor didactice la examenele de grad, precum şi informaţii despre documentele 

necesare înscrierii la examenele de grad. 

 La nivelul catedrelor, prin planul semestrial de activitate, au fost planificate atât teme de 

specialitate, cât şi referate de metodologie didactică, activităţi în care au fost antrenaţi membrii 

tuturor catedrelor. S-a urmărit în permanenţă pregătirea individuală a profesorilor pentru lecţiile 

susţinute. Dintre activitățile de perfecționare desfășurate la nivelul școlii amintim: referate pe 
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teme diverse, lecții deschise, iar pentru investigarea nevoilor de formare, a fost elaborat și aplicat 

un chestionar, iar datele au fost centralizate; 

 A fost elaborat Calendarul activităților de formare continuă la nivelul școlii, cuprinzând 

activități de perfecționare ale profesorilor din toate ariile curriculare, precum și unele activități 

propuse de Comisia de perfecționare și formare continuă.  

 S-a întocmit situația statistică a perfecționării cadrelor didactice din școală. 

 Profesorii care au predat la clasele terminale, care au susținut examenele de Evaluare Naţională 

şi Bacalaureat, au organizat consultaţii şi meditaţii, de asemenea au lucrat la clasă subiectele 

propuse pentru aceste examene afişate pe site-ul  www.edu.ro de către Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării Științifice. 

 S-au organizat ore de pregătire în vederea participării la concursurile şi olimpiadele şcolare.  

 Pascu Lavinia a obținut gradul didactic II cu media 10 (limba engleză); 

 GRADUL II (sesiunea 2019): Vițelariu Gheorghe Cornel (educație muzicală) – a depus cererea 

pentru efectuarea primei inspecții curente pentru obținerea gradului didactic II, care a fost 

efectuată în luna mai 2017, în anul școlar 2016-2017, iar în anul școlar 2017-2018, a depus 

dosarul pentru înscriere, efectuând a doua inspecție curentă în luna mai a acestui an școlar; 

- GRADUL II (sesiunea 2020): Dalca Estera Ioana (limba franceză) – a depus cererea pentru 

solicitarea efectuării primei inspecții curente, pe care a  efectuat-o în 29 martie 2018, urmând să 

își depună dosarul pentru înscriere și să efectueze a doua inspecție curentă pe parcursul anului 

școlar 2018-2019. 

 Următorii profesori au obținut gradul I cu media 10: Bogdan Elena Marinela (limba și literatura 

română), Făt Eliza Eunice (geografie), Trandafir Livia (informatică). 

            * Preocuparea pentru relaţia şcoală-comunitate s-a manifestat prin diverse activităţi extraşcolare 

precum şi prin contunuarea de parteneriate cu diverse instituţii. Dintre acestea amintim: 

             - Şcoala noastră este implicată într-un schimb de experienţă cu elevi ai Liceului Jakobus 

Fruyitier S G din Olanda, care au participat la activităţile şcolii noastre timp de o săptămână. Dintre 

activităţile desfăşurate amintim: powerpointuri, dezbateri, seminare despre istoria, geografia, modul de 

viaţă al celor două ţări, vizite şi excursii. De asemenea, un grup de elevi ai şcolii noastre au vizitat şcoala 

parteneră din Olanda. 

           - Școala noastră continuă parteneriatul cu Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, în 

vederea accesului cadrelor didactice ale liceului nostru la serviciile bibliotecii, care dispune de o ofertă 

generoasă de cărți, în toate domeniile. 
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            Pe parcursul acestui an școlar, în școala noastră s-a desfășurat Simpoziunul euroregional 

„Educație durabilă”, finalizat în 05.05.2018. La acest simpozion au participat profesori din județele 

Timiș, Arad, Caraș-Severin și reprezentanți ACSI din Ungaria, care au realizat referate pe diverse teme, 

publicate apoi în cartea electronică cu cod ISSN. Participanții au primit o mapă a simpozionului, un CD 

cu cartea electronică, diplome și adeverințe de participare. Toate cadrele didactice din școala noastră au 

participat direct la acest simpozion și au realizat eseuri pe diverse teme: exemple de bune practici, 

management instituțional și educație durabilă.  

 Profesorii au participat activ la toate activităţile desfăşurate, prezenţa fiind foarte bună. S-au 

purtat dezbateri privind rezolvarea problemelor curente şi de perspectivă. 

           Activităţile tematice ale comisiei metodice s-au desfăşurat după cum urmează: 

 Luna SEPTEMBRIE:  

 S-a întocmit raportul de activitate și analiza SWOT a Comisiei de perfecționare și formare 

continuă pe anul şcolar 2016-2017; 

 A fost elaborat Planul managerial și Planul operațional al Comisiei de perfecționare și formare 

continuă pt. anul şcolar 2017-2018; 

 S-a stabilit graficului şedinţelor comisiei; 

 Documentarea cu privire la legislaţia în vigoare referitoare la activitatea de perfecţionare şi 

formare continuă a cadrelor didactice; 

 Au fost aplicate procedurile prevăzute de OMECTS 5562 / 2011 privind echivalarea în credite 

profesionale transferabile pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, în 

graficul stabilit; 

Luna OCTOMBRIE:  

 S-a alcătuit  baza de date privind situaţia perfecţionarii prin grade didactice, perfecţionarea o dată 

la cinci ani şi formarea continuă a cadrelor didactice din şcoală, situația cadrelor didactice care în 

ultimii cinci ani nu au acumulat cele 90 de credite profesionale transferabile; 

 S-a întocmit o fişă de evidenţă a formării continue pentru fiecare cadru didactic; 

 S-a prezentat graficul activităţilor de  perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea 

gradelor didactice II şi I.  

 S-au analizat directivele elaborate la consfătuirea cadrelor didactice de la începutul semestrului I.  

 S-a elaborat și s-a aplicat chestionarul în vederea identificării nevoilor de formare a cadrelor 

didactice; 

 S-a întocmit o listă cu activități de perfecționare și formare continuă propuse la nivelul școlii. 
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Activitățile propuse sunt:  referate  pe teme diverse precum : formare continuă, didactica 

specialității, predarea trans-disciplinară și interdisciplinară, domeniul instructive-educativ 

(cunoașterea elevului, managementul clasei, consiliere școlară, comunicarea etc.), relația școală – 

comunitate, relația profesor – elev – părinte, educația permanentă etc.; lecții deschise. 

 Luna NOIEMBRIE:  

 S-au elaborat activităţi de dezvoltare profesională a personalului didactic în funcţie de nevoile 

identificate; 

 Organizarea unor activităţi de formare continuă la nivelul şcolii: s-a întocmit Calendarul 

activităţilor de perfecţionare derulate în şcoală; 

 Derularea activităților din cadrul săptămânii „Școala Altfel”, conform orarului stabilit. 

 Luna DECEMBRIE:  

 A fost susţinută lecția deschisă la disciplina fizică de către doamna profesor Popa Ana Cristina, cu 

titlul: „Topirea și solidificarea”; indicatori de realizare: proiect didactic, procesul verbal al 

Comisiei;  

 Dezbatere pe teme de pregătire profesională continuă: standarde ale didacticii disciplinei 

valorificate în lecția predată. 

 Luna IANUARIE:  

 Dezbateri pe teme de pregătire profesională continuă: necesitatea abordării predării diferențiate la 

fiecare disciplină, în funcție de nivelul de pregătire al elevilor: elevi capabili de performanță, elevi 

cu nivel mediu de pregătire, elevi rămași în urmă. 

 Discuţii pe tema referatului Instruirea diferențiată a elevilor (prof. Drăgoiu Felicia); indicatori de 

realizare: referatul, procesul verbal al ședinței. 

 În urma solicitării ISJ Timiș, a fost întocmită Baza de date cuprinzând cadrele didactice care în 

anul școlar 2017-2018 se află în ultimul / penultimul an al intervalului de 5 ani până la finele 

căruia trebuie să acumuleze minimum 90 de credite profesionale transferabile. Statistica a fost 

transmisă către ISJ Timiș, în intervalul stabilit, atât în format electronic, cât și în format letric. 

 Luna FEBRUARIE: 

 S-a făcut o evaluare a activităţii Comisiei de perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice 

pe Semestrul I; 

 Profesorii au întocmit planificări anuale şi semestriale la toate materiile, documente întocmite 

conform cerințelor M.E.N;  
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 În procesul instructiv – educativ s-a constatat îmbinarea armonioasă a procedeelor şi metodelor 

moderne cu cele clasice în desfăşurarea lecţiilor; 

 Cadrele didactice  au participat la Consfătuirirle organizate la nivel de județ de către ISJ Timiș; 

 Activitatea membrilor Comisiei de perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice s-a 

desfăşurat conform planului operațional stabilit la începutul Semestrului I; 

 S-a întocmit Raportul de activitate al Comisiei pe semestrul I. 

 Luna MARTIE: 

 Dezbateri pe teme de pregătire profesională continuă: pregătirea eficientă a elevilor pentru 

examenele naționale. 

 Prezentarea referatului și analiza referatului: Personalitatea cadrului didactic. Profesionalizarea 

carierei didactice: statut, roluri, competențe, standarde. Formare inițială și continuă, evaluare 

și autoevaluare”, susținut de doamna profesor de limba și literatura română, Bogdan Elena 

Marinela.  

 Prezentarea referatului a scos în evidență necesitatea evoluției în carieră a fiecărui cadru didactic, 

indiferent de vechime sau grad didactic. 

 Luna APRILIE: 

 Dezbateri pe teme de pregătire profesională continuă: perfecționarea prin grade didactice, 

 Doamna profesor de limba și literatura română, Mocuța Georgeta, a susținut referatul cu tema 

„Imaginația și creativitatea”. Analiza referatului a scos în evidență necesitatea dezvoltării 

imaginației și creativității elevilor la orele de limba și literatura română și la late discipline. 

 În urma analizei rezultatelor obținute de elevi la Simularea Examenelor Naționale, datorită 

rezultatelor nesatisfăcătoare, s-a stabilit monitorizarea mai eficientă a elevilor care participă la 

pregătirile pentru examen și adaptarea metodelor de lucru la clasă conform cerințelor examenului. 

 Luna MAI: 

 Analizarea percursului în vederea perfecționării prin grade didactice a profesorilor școlii; 

 Prezentarea referatului cu tema „Caracteristici relevante pentru carieră” de către domnul 

profesor diriginte al clasei a XII-a A, Cojocari Stelian Cosmin. Analiza referatului a evidențiat 

necesitatea orientării elevilor din clasele terminale de liceu pentru parcursul profesional ulterior. 

 Profesorii înscriși la gradele I și II au susținut inspecțiile programate, iar pentru gradul I au avut 

loc și prezentările publice ale lucrărilor metodico-științifice.  

 Profesorii înscriși la perfecționarea prin obținerea gradelor didactice îndeplinesc toate condițiile 

legale pentru susținerea acestora (vechime, efectuarea inspecțiilor etc.). 
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 Luna IUNIE: 

 S-a evaluat activitatea Comisiei de perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice în anul 

şcolar 2017-2018.  

 Bilanţ la sfârşitul anului şcolar 2017 – 2018. Promovabilitatea elevilor a fost bună, puţini elevi 

rămânând corigenţi. Profesorii au întocmit la timp planificările anuale şi semestriale la toate 

materiile în Semestrul I și al II-lea, materiale întocmite conform prevederilor actuale; 

 În procesul instructiv – educativ s-a constatat îmbinarea armonioasă a procedeelor şi metodelor 

moderne cu cele clasice în desfăşurarea lecţiilor; 

 Activitatea membrilor Comisiei de perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice s-a 

desfăşurat conform Planului operațional stabilit la începutul anului școlar. 

    Documentele menționate în prezentul raport se regăsesc consemnate în procesele verbale ale 

Comisiei și în dosarul Comisiei pentru perfecționare și formare continuă a cadrelor didactice din școala 

noastră, documente care au fost arhivate. 

      Aprecierea asupra activităţii comisiei este una pozitivă, la buna desfăşurare a activităţilor 

contribuind colaborarea dintre profesori şi dorinţa lor de a-şi perfecţiona mereu activitatea didactică.  

            Se apreciază activitatea susţinută în domeniul perfecționării și al formării continue a cadrelor 

didactice din școala noastră ca fiind bună. 

 

Analiza SWOT 
 

 PUNCTE TARI: 

-  personal didactic calificat în proporţie de 100 % 

-  ponderea cadrelor didactice titulare este de 94% 

-  colaborare ACSI în vederea pregătirii profesorilor care predau în liceele creștine: conferițe, seminare 

- relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-profesori etc.) existente 

favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ 

- există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există  comisii constituite pe diverse 

probleme) precum şi o bună coordonare a acestora 

-  activitatea de perfecţionare este un deziderat permanent al profesorilor din şcoală  

-  profesorii sunt receptivi la oferta educaţională a CCD şi ISJT 

 -  a crescut interesul real pentru munca diferențiată, atât cu elevii performanți, cât și cu cei care au nevoie 

de sprijin special pentru a ține pasul cu cerințele programei 

 - evaluările inițiale au devenit o regulă, valorificarea acestora se constituie într-un reper important  
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în stabilirea obiectivelor didactice, a metodelor, mijloacelor și modalităților de lucru cu elevii  

 -  profesorii operează cu tehnologia didactică specifică fiecărei discipline, selectează cu multă atenție 

exercițiile și problemele destinate efectuării în clasă, în vederea clarificării aspectelor teoretice 

 - se utilizează, alături de metodele moderne de predare-învățare și metode alternative de evaluare: 

portofoliul, autoevaluarea 

 -  organizarea orelor, atmosfera din clasă și relațiile interpersonale sunt bune, profesorii dirijându-i pe 

elevi în mod eficient 

 

 PUNCTE SLABE: 

- imposibilitatea unor cadre didactice de a plăti cursuri de perfecționare sau formare nefinanțate 

- lipsa de experiență a unor profesori de a aborda o predare integrată biblic a disciplinelor școlare 

 

 OPORTUNITĂŢI: 

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

- Colaborare cu un profesor de psihologie din Anglia 

- posibilitatea implementării programelor de formare și dezvoltare profesională 

 

 

 AMENINŢĂRI: 

- întârzierea emiterii adeverințelor, certificatelor sau diplomelor ce atestă parcurgerea unor cursuri de 

perfecţionare a cadrelor didactice de către CCD şi ISJT 

-  gama variată de cursuri de formare urmate de către cadrele didactice, care nu sunt valorificate prin 

credite şi nu sunt luate în considerare de către CCD şi ISJT ca formă de perfecţionare cu valabilitate de 

cinci ani 

- costurile mari ale unor cursuri de perfecționare valorificate prin credite profesionale transferabile duce 

la dificultatea participării profesorilor la aceste forme de perfecționare pentru obținerea celor 90 de 

credite prevăzute pentru un ciclu de 5 ani în învățământ. 
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Având în vedere analiza realizată mai sus se impun o serie de obiective care trebuie îmbunătăţite şi 
care vor sta la baza alcătuirii planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar 
următor, şi anume: 

 corelarea permanentă a PDI existent cu legislaţia actuală, având în vedere modificările posibile pe 
parcursul anului şcolar; 

 obţinerea unei planificări unitare la nivelul şcolii; 

 reorganizarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii activităţii instructiv-educative de la 
nivelul şcolii; revizuirea sistemului de instrumente folosite în activitatea comisiei;  

 revizuirea şi îmbunătăţirea sistemului de proceduri folosite în şcoală; 

 pregătirea unor noi pachete de discipline opţionale pentru anul şcolar viitor 

 consolidarea relaţiei dintre şcoală şi mediul extern în scopul desfăşurării în mod cât mai eficient a 
procesului instructiv-educativ; 

 creşterea eficienţei muncii educative, în general şi a consilierii în special; consolidarea relaţiei cu 
părinţii; 

 creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului didactic; 

 perfecţionarea sistemului de monitorizare a frecvenţei elevilor la activităţile organizate de şcoală; 

 o pregătire mai bună a elevilor, reflectată prin rezultate superioare obţinute de aceştia la sfârşitul 
anului şcolar, la olimpiade şi concursuri şi la examenele naţionale. 
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