
RAPORT DE  ACTIVITATE

An şcolar 2009-2010



p Departamentul Intervenţie Timpurie (DIT)

p Departamentul Incluziune Ş colară (DIS)

p Departamentul Educaţie Specială Luminiţa (DES)

p Departamentul Formare, Documentare, Cercetare

p Comisia Internă de Evaluare Continuă

p Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

p Comisii metodice 

p Comunicare

p Psihodiagnoză, psihoterapii, consiliere 

p Educaţie specială

p Motricitate fină şi grosieră

Stabilirea serviciilor terapeutice/repartizarea cadrelor 
didactice pe departamente şi comisii
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DEPARTAMENTUL INTERVENŢIE TIMPURIE (DIT)
0-7/8 ani

• 185 cazuri:
• 126 – activi
• 51 – clasaţi
• 8 – lista de aşteptare
126 (activi la finele anului şcolar):

• 63 – grad de handicap, dintre care 12 şi cu 
certificat de expertiză şi orientare şcolară

• 63 – recomandare CIEC
• 14 – orientaţi spre DIŞ (2010-2011)



Repartizarea copiilor din evidenţa DIT pe grupe de vârstă
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Integrarea în unităţi preşcolare a copiilor (126 activi) din 
evidenţa DIT
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Evidenţa copiilor din DIT încadraţi/neîncadraţi în grad de 
handicap (126 activi)
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DEPARTAMENTUL INCLUZIUNE Ş COLARĂ (DIŞ )
6/7-18 ani

• 156 cazuri:
• 113 – activi
• 38 – clasaţi 
• 5 – lista de aşteptare
113 (activi la finele anului şcolar):

• 37 – şi orientare şcolară
• 15 – certificate de grad
• 30 – ambele certificate
• 31 – recomandare CIEC



Distribuţia pe clase de învăţământ a cazurilor din evidenţa 
DIŞ (113 activi)
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DEPARTAMENTUL EDUCAŢIE SPECIALĂ
“LUMINIŢA”(DES) 

3-13 ani

• 18 cazuri:
• 16 – activi (la finele anului şcolar)
• 2 – clasaţi
• servicii terapeutice de grup (3 grupe) şi individuale



Situaţia privind repartizarea copiilor din evidenţa DES pe 
grupe de vârstă (16 activi)
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Comisia Internă de Evaluare Continuă (CIEC)

CIEC a elaborat, avizat şi eliberat următoarele documente:  

• 112 fişe psihologice

• 181 rapoarte de monitorizare

• 20 fişe educaţionale

• 22 fişe de evaluare continuă

• 31 adeverinţe 



Asigurarea serviciilor de sprijin copiilor cu C.E.S. prin 
studenţi voluntari

Desfăşurare:
Ø Grădiniţa PP nr. 45, Grădiniţa PP nr. 53 şi Grădiniţa PP nr. 16 

Ø în cadrul C.R.A.E. ”Speranţa”

Numărul studenţilor voluntari:
Ø 20 pentru activităţile de sprijin şi suport curricular cu elevii şcolari

Ø 28  pentru activităţile cu copiii din grădiniţe

Ø 1 student pentru activitatea sprijin şi suport curricular la domiciliu



Dezvoltarea  centrului metodologic pentru promovarea 

educaţiei timpurii şi educaţiei incluzive

Portofoliile metodologice - completate cu noi materiale curriculare 

Cabinetul de psihodiagnoză - dotat cu noi instrumente de evaluare 

Site-ul www.crae-speranta.ro – în construcţie

Schimburi de experienţă: 
ü DES - ţa C.S.E.I. „Dumitru Ciumăgeanu”
ü Activitatea Terapie kinetică prin joc: C.RA.E.”Speranţa” - C.S.E.I. 

”P.P.Neveanu”



Îmbogăţirea şi diversificarea mijloacelor informaţionale 

pentru personalul instituţiei, unităţi şcolare şi părinţi

• Activitatea de informare şi documentare în cadrul bibliotecii: 
0 achiziţionare de volume noi (9) 
0 împrumut de cărţi (10 cititori) 

• Avizierul  profesional (actualizare permanentă)
• Pliantele de prezentare a departamentelor (actualizare şi distribuţie) 
• Avizierul pentru părinţi (actualizare lunară) 
• Broşura de prezentare a C.R.A.E.S. (distribuţie) 
• Cartea Dizabilităţi vizuale asociate - evaluare şi intervenţie (distribuţie) 
• Proiectul didactic – ghid de lucru (în curs de publicare) 
• Pavoazarea  C.R.A.E.S. (periodic)



Dezvoltarea  serviciilor suportive pentru părinţi/aparţinători 

legali

Consiliere parentală şi/sau familială  - 107 cazuri

Consiliere parentală – 13 cazuri în DIŞ , 17 cazuri în DIT

Suport prin Clubul Părinţilor – 6 întâlniri DIT şi DIŞ ; 6 întâlniri DES

Asistenţa şi abilitarea în intervenţie a părinţilor (359 cazuri:185 DIT, 156 
DIŞ , 18 DES):
0 la sfârşitul şedinţelor terapeutice cu  copiii 
0 în cadrul întâlnirilor miniechipei de specialişti cu părinţii (02-

06.11.2009; 01-05.02.2010)
0 zilele de luni/joi



Dezvoltarea serviciilor de consiliere şi consultanţă pentru 

promovarea educaţiei timpurii şi incluzive în grădiniţe şi şcoli

Consultanţă metodologică pentru susţinerea inspecţiilor (asigurată de 5 
profesori metodişti)

Consultanţă managerială (pentru 5 directori - ctori de grădiniţă şi 2 
directori de şcoli)

Activităţi de advocacy (10 cazuri – DIŞ , 1 caz – DIT)



Activităţi extraşcolare

Serbarea de Crăciun

Spectacole oferite de Teatrul pentru copii şi tineret ,,Merlin” Timişoara (3 
spectacole; au participat 270 de copii)

Evenimentul „Speranţa Viola” la baza sportivă F.C. Timişoara; au participat 40 
elevi de nivel gimnazial ş i liceal de la: Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara, 
Ş coala cu cls. I-VIII nr.1 Timişoara, Ş coala cu cls. -VIII Săcălaz ş i C.R.A.E. 
„Speranţa”

Carnavalul Copiilor

Expoziţii

Festivalul de artă al copiilor – Zeităţi ale apei, ediţia a II-a
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Perfecţionare prin grade didactice, masterate şi doctorate
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Optimizarea funcţională a spaţiului Centrului

Demararea construcţiei noului Centru

Îmbunătăţirea bazei materiale

üspaţii igienizate

üreparaţii curente

üdemersuri la nivelul administraţiei locale şi naţionale pentru alocarea 
sumelor necesare demarării construirii clădirii

üprelungirea autorizaţiei de construcţie 

ürealizarea abonamentului SEAP - şurarea licitaţiei electronice

üfinalizarea caietelor de sarcini

üdiverse achiziţii



Promovarea imaginii C.R.A.E. “Speranţa”

Broşura de prezentare a C.R.A.E.”Speranţa”

Pliantele de prezentare DIT, DIŞ , DES

Filmul de prezentare a activităţilor din C.R.A.E. „Speranţa”

Site-ul www.crae-speranta.ro

Articole în Monitorul, Agenda, TIMPOLIS 

Emisiuni: În rând cu lumea, Ora de sănătate

Ş tiri: Analog TV, Realitatea TV, Radio Timişoara, TVR 3 Regional 

Articole publicate în Revista „edu@rt”



Parteneriate

Dezvoltarea parteneriatului cu părinţii - Contractul de parteneriat (DES) 
Regulamentul pentru părinţi (DIT, DIŞ )

Încheierea de noi protocoale parteneriale cu unităţile de învăţământ din judeţ
şi din ţară 

Reînnoirea parteneriatele 

Continuarea parteneriatelor



Dezvoltarea managementului prin proiecte

Proiectul internaţional  Parteneriat pentru şcoli mai sigure - prin educaţie 
pentru cetăţenie democratică

Proiectul Sprijin la distanţa

Proiect cultural artistic Festivalul de artă al copiilor

Proiectul Informarea şi formarea cadrelor didactice în problematica 
comportamentului dificil la copii şi adolescenţi

Proiectul Luminiţa 

Dezvoltarea Centrului de Resurse ca model replicabil

10 vizite ale reprezentanţilor diverselor instituţii din ţară şi străinătate, 
elevi, studenţi etc. 



Vă mulţumim!
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