PALATUL COPIILOR TIMIŞOARA
CERCUL DE ACVARISTICĂ
PROF. COORD.: BELEA LIANA MARIA

ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Belea Liana Maria, profesor coordonator al Cercului de Acvaristică de la Palatul Copiilor
Timişoara, prezint următoarele aspecte ale activităţii mele în cursul anului şcolar 2016-2017:
• iniţierea şi participarea în cadrul parteneriatelor educaţionale în anul şcolar 2016-2017:
- Contract de parteneriat cu Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara
- Contract de parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr.21 „Vicenţiu Babeş”
Timişoara
- Contract de parteneriat cu Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara
- Convenție de parteneriat în cadrul proiectelor educaţionale cu Administrația
Bazinală de Apă Banat
• organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare la cerc sau în parteneriat cu alte
instituţii:
- organizarea proiectului în parteneriat educaţional cu Liceul Teoretic „Grigore Moisil”
Timişoara, Școala Gimnazială nr. 21 „Vicențiu Babeș” Timișoara, ISJ Timiş, Apa, izvorul
vieţii – ediţia a 6-a - 16-24 martie 2017
- organizarea proiectului județean în parteneriat educaţional cu Liceul Teoretic
„Grigore Moisil” Timişoara, Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc, ISJ Timiş,
Biodiversitatea – Sărbătorirea unei zile ecologice din calendarul ecologic - aprilie-iunie
2017
- organizarea proiectului județean în parteneriat educaţional cu Liceul Teoretic
„Grigore Moisil” Timişoara, Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc, ISJ Timiş, Ziua
Păsărilor – Sărbătorirea unei zile ecologice din calendarul ecologic - martie -iunie 2017
- contribuţie la organizarea şi coordonarea activităţilor de voluntariat din cadrul
proiectului educaţional judeţean Târgul activităţilor educative formale şi nonformale,
cuprins în CAEJ 2017– 12 iunie 2017
- participarea ca membru în comisia de organizare a Concursului Internațional
„Tineri în pădurile Europei” YPEF, faza județeană, organizat la Palatul Copiilor Timișoara
– 20 martie 2017
- aprobarea finanțării de către CJT a proiectului educațional Festivalul biodiversității,
propus și organizat de Cercurile de Ecologie, Acvaristică și Horticultură – mai 2017
• participarea la activităţi extracurriculare organizate de alte cercuri, palat sau alte instituţii:
-Proiectul Educaţional „Educare prin sport – sporturi de iarnă”, organizat de Liceul
Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara, Asociaţia Sportivă Şcolară INFO Timişoara, Liceul
Pedagogic „Carmen Sylva” Timişoara, Unitatea Salvamont Lupeni – Straja, ISJ Timiş ianuarie – februarie 2017
- Proiectul Educaţional Internațional „Marea Britanie – aspirații și oportunități”,
organizat de Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara, Asociaţia Sportivă Şcolară INFO
Timişoara, ISJ Timiş – Londra, 25-29 martie 2017
- participarea în cadrul Proiectului Educațional Euroregional EuRoSeUn –
„Festivalul bucuriei prin creație, sport și muzică” - organizat de Liceul Teoretic „Grigore

Moisil” Timişoara, Liceul Teoretic Carmen Sylva Timișoara, ISJ Timiş, CJT – Valea lui
Liman, 8-10 mai 2017
- Proiectul Educaţional Internațional „Mai aproape de spațiu pentru o zi”, organizat
de Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara, Asociaţia Sportivă Şcolară INFO Timişoara,
ISJ Timiş – Roma, 6-10 iunie 2017
- membru în comisia de organizare a Festivalului Naţional Flori în oraşul florilor,
ediţia a 26 -a, 29-30 iunie 2017
- organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul Clubului de Vacanţă - 24-25
august 2017
- participarea la activitatea demonstrativă de voluntariat, desfășurată în cadrul
proiectului județean Târgul activităţilor educative formale şi nonformale – 12 iunie 2017
• prezentarea de exemple de bună practică utilizate în activitatea didactică prin participarea la
activitatea metodică de formare „Tehnologii WEB” – 13 iunie 2017 – desfăşurată la nivelul
comisiei tehnico-aplicative şi ştiinţifice
• participarea la Sesiunea Internațională de comunicări științifice și referate „Școală și
societate în Banat ”- 20-21 ianuarie 2017, organizată de Școala Gimnazială nr. 16 “Take
Ionescu” Timișoara, ISJ Timiș
- publicarea lucrării “Apa, izvorul vieții”, ISSN în cadrul Sesiunii Internaționale de
comunicări științifice și referate „Școală și societate în Banat” - 20-21 ianuarie 2017,
organizate de Școala Gimnazială nr. 16 “Take Ionescu” Timișoara, ISJ Timiș
• participarea la cursul avizat de formare continuă Elaborarea proiectelor din fonduri
europene nerambursabile, organizat de CCD Timiș – mai - iunie 2017
• participarea la activităţile comisiei tehnico-aplicative şi ştiinţifice din unitate:
- „Eficiență și calitate în didactica interactivă și interdisciplinară”, desfășurată la
nivelul comisiei tehnico-aplicative și științifice – 16 decembrie 2016
• participarea la activităţi metodice organizate la nivel de ISJ Timiş:
- Conferința județeană cu tema Alegerile pe care le putem face - educație
nutrițională și alternative educaționale, organizată de ISJ Timiș la Liceul Pedagogic
„Carmen Sylva” Timișoara - 24 februarie 2017
• participarea la activitățile metodice ale catedrei de biologie la nivel local și județean
.
• Promovarea imaginii instituției în comunitate prin participarea elevilor la diverse activităţi
extracurriculare:
- organizarea și desfășurarea de ateliere de creație în cadrul Shopping City Timișoara – 8
aprilie 2017
- organizarea atelierelor de lucru la nivel local prin participarea elevilor Școlii Gimnaziale nr.
27 Timișoara, Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara - 18-22 aprilie 2017
- popularizarea activităţilor extracurriculare on line şi la nivel de ISJ Timiş.
Data: 7.09.2017

prof. Belea Liana Maria

