
Concursuri/ proiecte cuprinse în  

Calendarul Activităților Educative Școlare și Extrașcolare  

al Inspectoratului Județean Timiș 

 

1. Ziua Internațională a Educației, ”Diversitatea noastră creativă- Educația incluzivă”, ediția 

a-VI-a, Coordonator, Inspector școlar pentru învățământ special și special integrat, prof. 

Bumbăcilă Diana; 

2. ”O călătorie spre prietenie”, ediția a-III-a, Coordonator,  Director, prof. Novac Mioara; 

3. ”Uniți prin pași de dans”, ediția I-a, Coordonator,  Director, prof. Novac Mioara; 

4. ”Școala în cuvinte și culori”, ediția a-IX-a, Coordonator,  Director, prof. Novac Mioara; 

5. ”Asistență complexă de specialitate a persoanelor cu dizabilități”, Revistă internațională, 

ediția, nr. VII, Coordonator,  Director adjunct, prof. Dobrin Doralina; 

6. ”9 Mai- Ziua Europei”, ediția a-III-a, Coordonator,  Director adjunct, prof. Dobrin Doralina; 

7. ”Clubul prieteniei”, ediția a-II-a, Coordonator, prof. Apafaian Mihaela; 

8. ”Și eu exist, sunt ca tine”, ediția a-IX-a, Coordonator, prof. Verșigan Daniela, prof. Ivănescu 

Gabriela; 

9. ”Clubul prieteniei”, ediția a-II-a, Coordonator, prof. Apafaian Mihaela; 

10. ”Maratonul toleranței”, ediția a-IX-a, Coordonator,   prof. Dragomir Corneliu; 

11. ”Lumina se naște din culoare”, ediția a-V-a, Coordonator,  prof. Doogaru Daniela; 

12. ”Abordarea psihopedagogică a copilului cu cerințe educaționale integrat în școala de masă”, 

workshop educațional, ediția a-IV-a, Coordonator,  Director, prof. Novac Mioara, prof. 

Țucra Floriana, prof. Stancu Daniela, prof. Jaraba Adina. 

 

Alte proiecte desfășurate în centrul nostru: 

 

-”Iarna prin ochii copilului”, 

-”Halloween Party”, 

-”Și lumea mea e minunată”, 

-”Frumusețea anotimpurilor în culori”, 

-”Eminescu, poet național”, 

-”Deschide ușa, creștine!”, 

-”English is Funny”, 

-”Prieteni fără frontieră” 

-”Să ne păstrăm tradiţiile” 

-”Poveştile copilăriei” 

-”O lume minunată” 

-”A dărui ”înseamnă mai mult decât “a primi” 

-”Sărbători prin ochii copiilor” 

-”Crizantema – regina toamnei” 

-”Cercul de jurnalism şcolar “Împreună” 

-“Parfum şi culoare” – frumuseţile şi bogăţiile toamnei  

-”Petrecere de Halloween”  

-”Clubul prieteniei”  

-”Să creăm împreună o lume mai frumoasă”  

- ”În unire stă puterea!”  

-”Simpozionul Elevilor – împreună facem şcoala să zâmbească”  

- ”Hidroterapia luminează vieţi”  

- ”Bune practice în dezvoltarea unei gândiri pozitive”  

 

 

 

 

http://loredanaadinab.wixsite.com/anotimpuri

