PALATUL COPIILOR TIMIŞOARA
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PROF. COORD.: IOVIȚONIU LUMINIȚA

ACTIVITATE,PARTICIPĂRI ȘI REZULTATE
ANUL ŞCOLAR 2016-2017

ü Parteneriate educaţionale în anul şcolar 2016-2017:
- Contract de parteneriat cu Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timişoara
- Contract de parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr.27 Timişoara
- Convenție de parteneriat în cadrul proiectelor educaţionale cu Administrația Bazinală de
Apă Banat
ü Activităţi extracurriculare:
- Proiectul în parteneriat educaţional, Apa, izvorul vieţii – ediţia a 6-a - 16-24 martie
2017, cu Vizita la Uzina de apa cu un nr. de 70 elevi
- organizarea de ateliere cu diferite zile din Calendarul ecologic: Ziua Animalelor,
Ziua Apei, Ziua Pasarilor
- 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
- organizarea și desfășurarea de ateliere de creație în cadrul Shopping City Timișoara – 8
aprilie 2017
ü Finanțare nerambursabila (6000 lei) de la CJT a proiectului educațional Festivalul
biodiversității, propus și organizat de Cercurile de Ecologie, Acvaristică și Horticultură – mai
2017
ü Ateliere si 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
ü Participarea la activitatea demonstrativă de voluntariat, desfășurată în cadrul
proiectului județean Târgul activităţilor educative formale şi nonformale – 12 iunie 2017
ü 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
ü Membru în comisia de organizare a Festivalului Naţional Flori în oraşul florilor,
ediţia a 26 -a, 29-30 iunie 2017
ü Participarea la cursul avizat de formare continuă Elaborarea proiectelor din
fonduri europene nerambursabile, organizat de CCD Timiș – mai - iunie 2017
ü 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
ü Participarea la activităţi metodice organizate la nivel de ISJ Timiș - 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
ü Participarea la activitățile metodice ale catedrei de biologie la nivel local și
județean

ü Concursul Județean ”Un mediu mai curat – o viată mai sănătoasă” CAEJ, poziția
100: Premiul I, Premiul II, Prezentare lucrare
ü Concursul Interjudețean ”Copilăria în culori”, Școlala Gimnazială nr. 2, Premiul I,
Mențiune
ü Promovarea imaginii instituției în comunitate prin publicarea unor activitați
săptămânale pe pagina de FB a cercului
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