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Coordonatori revistă școlară națională/ziar în format electronic 

Nr. 2/ februarie, 2021 / (Anul 6 / NR. 62) 

CRANTA DANA-IULIANA 

CREAȚĂ ELENA-FLORENTINA 

CREȚA ALINA 

CREȚESCU ELENA SIMONA 

CREȚIȘTEANU-SOARE ANDREEA 

CREȚU MĂRIOARA 

CRIȘAN CRISTINA LUCIA 

CRIŞAN MARIA 

CRISTEA DOINA-ILEANA 

CRISTEA GEORGIANA 

CRISTESCU-POPESCU ECATERINA 

CRISTIAN GABRIELA 

CRISTIAN VIOLETA 

CRIVINANTU MIRELA 

CRIVOI MIHAELA 

CROITORIU CEZARA 

CROITORU LUMINITA 

CROITORU PĂDUREȚU BOGDAN GABRIEL 

CROITORU PĂDUREȚU CAMELIA MARIA 

CSINARDI ANGELA LILIANA 

CUCEA CARMEN ANDREA 

CUCEVAN LILIANA MINODORA 

CUCU IRINA-ELENA 

CURUT ILINCA 

CUSTARA ELISABETA 

DABELEA MARIA 

DACNCIULESCU GETA 

DAIA LAURA 

DAMASCHIN EUSTINA GIANINA 

DAMIAN CORINA 

DAMIAN MONICA 

DAN AGNETA 

DAN BEÁTA-ANDREA 

DAN MARIANA-AURICA 

DANA SPINU 

DANAILA IONELIA 

DANCIU RODICA 

DANCIULESCU MARIA MAGDALENA 

DANIELA CIRSTEA 

DANIELA GRASU 

DANIELA IONESCU 

DĂNILĂ MIHAELA-DOINA 

DARABANTIU DIANA 

DARASTEA IONELA 

DASCALU ALINA-IULIANA SI RIBA 

ELENA 

DASCĂLU ANDREEA MĂDĂLINA  

DASCĂLU ANDREEA-CRISTINA 

DASCĂLU MONICA 

DASCĂLU RAMONA 

DATCU ADELA CARMEN 

DAVID DANIELA LEONTINA 

DAVID DANIELA 

DAVIDEL VIORICA 

DAVIDUȚĂ ANTONINA 

DEAC ALINA ILEANA 

DEACONESCU LUMINIȚA 

DEBRECZENI ALINA MARIA 

DEBRECZENI TIBERIUS-CAROL 

DEBUCEAN ALINA 

DECEAN LIVIA 

DECU MARIANA 

DEGAN LENUȚA 

DEGUILLE MIHAELA 

DELCEA SILVIA 

DELIU MARIANA 

DELUREANU ELIZA ROXANA 

DEMENENCO DANIELA-GEORGETA 

DEMETER AURELIA 

DEMETRESCU DANA  

DERZSI-RÁDULY KÁZMÉR 

DIACONESCU ANCA VERONICA 

DIACONESCU LOREDANA  

DIACONU DUMITRA 

DIACONU ILEANA 

DIACONU MARIA 

DIACONU MARIANA-CĂTĂLINA 

DIACONU NELU 

DIACONU NICULINA 

DICU FLORENTINA 

DIMA DUMITRA FLORENTINA 

DINCĂ ROXANA 

DINDIRI CARMEN 

DINU ADRIANA 

DINU ANISOARA  

DINU IONELA 

DINU MANUELA 

DINU OLGUȚA 

DIREMIA MARIA MAGDALENA  

DITU ELENA GABRIELA 

DOBRE ANCA 

DOBRE LAURA-MIHAELA 

DOBRICA IUSTINICA TEODORA 

DOBRIN MARIA MIHAELA 

DOBRIN MIHAELA 
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DOBROICA LAURA 

DOBROICA ZAHARIA 

DOCHIOIU GICUȚA 

DOCIU DANIELA-ALINA 

DOCUTA ADRIANA 

DOGARU MARIANA STELUTA 

DOINIȚA BORȘ 

DOROIMAN IRINA DANIELA 

DOSPINESCU ANDREEA 

DRĂGAN NICOLETA-ELENA 

DRĂGHIA MĂDĂLINA 

DRĂGHICI LIVIA GEORGIANA 

DRĂGHINA MICLOȘINĂ RAMONA 

DRĂGOI HANTEA SORIN 

DRAGOMIR ELENA 

DRAGOMIR MARIA CATALINA 

DRAGOMIR NELUTA VERGINICA 

DRAGOMIR STELUŢA 

DRAGOMIR VALENTINA 

DRAGOS MIRELA CAMELIA 

DRĂGUȘ GEORGETA 

DRĂGUȘIN MARIANA LUCIANA 

DRAGUT MARIA 

DRANGA OANA MIHAELA  

DROC CORINA 

DUCA MIHAELA SIMONA 

DUGULEANA BIANCA-ELENA 

DULGHERIU PAULA VERONICA 

DUMA IOANA 

DUMA MIRELA 

DUMBRAVA LARISA-ELENA 

DUMITRAȘC VIOREL 

DUMITRAȘCU CORNELIA DIANA 

DUMITRASCU ELENA 

DUMITRESCU IRINA 

DUMITRESCU NICOLETA 

DUMITRESCU VERONICA 

DUMITRIU ALINA 

FILIP MIOARA VASILICA
DUMITRU LIDIA SIMONA 

DUMITRU LILIANA 

DUMITRU MARIOARA 

DUMITRU SILVIA 

DUNCA IOANA 

ECLEMEA PAULA 

EFTENIE LIDIA 

EFTENIE SĂNDICA 

ELENA FLĂMÎNZEANU 

ENACHE ANCA 

ENACHE LETITIA 

ENACHE MARIA 

ENACHE MIHAELA 

ENACHE MIRELA 

ENĂCHESCU ILEANA LOREDANA 

ENĂȘESCU RADU-ȘTEFAN 

ENE CARMEN-MONICA 

EPURE AMALIA MARINELA 

EPURE LILIANA 

FAGHIURA FLORINA 

FAINISI IULIA MIHAELA 

FANGLI GETA-ORESIA 

FARCAȘIU OTILIA 

FARCUT ADRIANA IOANA 

FĂTU GABRIELA MONICA 

FAZEKAS BEÁTA ORSOLYA 

FEDMASU IONELA 

FELOIU RAMONA 

FERENC GABRIELA 

FERTEA ELLA 

FETEA ANCA 

FIAT PARASCHIVA 

FIERARU FLORI

FILIP CORNELIA VIORICA 

FILIP IULIA 

FILIP MARIANA IRINA  

FILIP MARINELA 

FILIPOAIA CRISTINA-IOLANDA 

FILOTE TEODORA 

FIRA RAMONA - CONSUELA 

FIRICEANU MARIA-LILIANA 

FIRICEL MARIANA 

FIROANDA MARIANA-DIANA 

FIȘTEA FLORINA CAMELIA 

FIT PAULINA 

FLAVIA-ALINA SAMSUDEAN 

FLOAREA MARIANA 

FLOREA ALINA NICOLITA 

FLOREA DULCICA 

FLOREA SILVIA 

FLORESCU NICOLETA 

FLORICA LUCIANA ANDREEA 

FLORINA-OANA CINCHEZA 

FLUERASU GIORGIANA ROXANA 

FODOR BEATA MONICA 

FODOR TÜNDE SI MIKLÓS CSILLA 

FOIAGU MARIA 

FRAI CORNELIA MIHAELA 

FRAICOR CRISTINA-ANA-MARIA 

FRANGULEA ALINA GEORGIANA 

FRANTIA NARCISA 

FRĂŢILĂ ADINA IULIANA 

FRICOSU IONELIA 
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FRÎNCU-PREDICA IOANA MARILENA 

FUGACIU MIHAELA 

GABOR DIANA-GABRIELA 

GÁBORA-MATE EVA 

GABRIELA ILLES 

GABRUS ANDREA 

GĂBUREANU MARIA 

GALAN LUCIA 

GĂLĂȚANU LOREDANA 

GĂNCEAN ENIKO 

GANEA SANDA 

GANEA VALENTINA 

GÁSPÁR RENÁTA 

GÂȚĂ ELENA CLEOPATRA 

GATEA SORIN 

GAVRIL CAMELIA 

GAVRILĂ FLORENTINA ANCUȚA 

GAVRILOIU CONSTANTIN SORIN 

GAVRILOIU OTILIA 

GAVRILUȚĂ RICA 

GAVRIȘ MIHAELA PATRICIA 

GEANGU-RONCEA ELENA LAVINIA 

GENERALU ANDRA-MIHAELA 

GEORGESCU LUMINIȚA-FILOFTEIA 

GEORGESCU MARILENA-CAMELIA 

GEORGESCU MIHAELA SIMONA 

GEORGIU MĂDĂLINA-MARIA 

GEORGIU VALERIA MONICA 

GERGELY- KOVACS KATALIN 

GHEORGHE LIVIA MADALINA 

GHEORGHE ROXANA 

GHEORGHITA CEZARINA 

GHEORGHITA-SCHIPOR LAURA-MARIA 

GHEORGHIU ALINA SIMONA 

GHERASE VALENTINA 

GHERASIM NARCISA 

GHERASIMESCU TAMARA 

GHERGHE SIMONA AURELIA 

GHERGHESCU ANDREIA GEORGIANA 

GHERLE ANAMARIA 

GHERMAN CONSTANTIN 

GHETU GEORGETA 

GHICA CLAUDIA MARIANA 

GHINESCU VASILE 

GHIORGHIES STEFANIA 

GHIŢĂ ANCA DENISA 

GHIȚĂ DORALINA 

GHITOAICA FLORICA 

GÎTIN CRENGUȚA GEORGIANA 

GIUBEGA CARMEN MARIA 

GIURA IOANA-CLARA 

GIURGIU TEODORA ELENA 

GLIGOR MIRCEA – ADRIAN 

GLOGOVEANU MARIA- CAMELIA 

GLONT IONELA-CRISTINA 

GOGA POMPILIA ADRIANA 

GOGATA ANCA 

GOGELESCU MARIUS PETRE 

GOGELESCU-BĂDIȚA ANA-MARIA 

GOGU MIHAELA 

GOLU DANIELA 

GORA NICOLETA-LUMINIȚA 

GORNIC MIRELA 

GORUN MIRELA 

GOSPODIN SORINA LACRAMIOARA 

GRĂDINARU LAVINIA  

GRAMADA LILIANA 

GRAMADĂ MIHAELA 

GRECU ȘTEFANIA 

GREERE SIMINA 

GRIDAN VASILE 

GRIGORE CONSTANTINA 

GRIGORE GABRIELA  

GRIGORE MĂDĂLINA GABRIELA 

GRIGORE MĂDĂLINA-IULIANA 

GROS CRISTINA MANUELA 

GROSU LUMINIȚA 

GROZA ELISABETA 

GROZA MARIANA 

GUDI ALEXANDRA 

GUGIU VIORICA 

GULER-HAȚEGAN DORUȚA 

GYORGY BEATA 

GYÖRGY ÉVA 

HÁM ILDIKÓ ERZSÉBET 

HAN GETA 

HANGA ANDRA-ANDREEA 

HANTEA ANELA 

HANU FLORENTINA 

HANZA CORNELIA DORINA 

HARICLEEA DIUGAN 

HÂRLĂUANU GABRIELA 

HAȚEGAN-BRUMAR MARIA 

HERBEI CRINA 

HÎNGU VIORICA 

HIREAN CLAUDIA 

HIRICĂ DANIELA FLORENTINA 

HOARĂ VIORICA-MIRELA 

HODOR KLARA 

HODOROGEA ROXANA 

HOJDA S. MARIA

HOLDIȘ ELVIRA DANIELA 
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HOMEAG MARIANA CARMEN 

HOMEI LUCIA  

HOMONE MANUELA FLORINA 

HORCHIDAN IONELA CRISTINA 

HOROIU LAURA 

HRIȘCĂ IRINA 

HUDISTEANU MARIA GABRIELA 

HUICA CAMELIA 

IACOB EMILIA 

IACOB IULIANA 

IAKAB ANAMARIA 

IANCU CRISTINA 

IANCU GETA 

IANCU MARIANA 

IANCULOVICI SAVDIA 

IANOSI MELANIA GABRIELA 

ICHIM BIANCA-OANA 

IFRIM MARCELA 

IFTENE CRISTINA POMPILIA 

IFTIMIA CRISTINA 

IFTIMIE CORINA MIHAELA  

IFTIMIE LĂCRĂMIOARA 

IGNAT ELENA CRISTINA  

ILAȘ MARIANA-IRINA 

ILASI IULIA-CAMELIA 

ILDIKÓ MÁRIA SZABÓ 

ILEA TECLA 

ILIE CĂTĂLINA-GABRIELA 

ILIE ELENA - FLORINA 

ILIESCU AURORA 

ILIESCU LILIANA MARINELA 

IMBREA NICOLETA, MACAMETE ADELA 

IMRE ILDIKO 

IOANA TOMESCU 

IOJĂ ANCUȚA EMANUELA 

ION DANIELA MARIANA 

IONASCU ANA MIRABELA 

IONAȘCU ELENY CRISTINA 

IONCIU MAGDA 

IONEL DANIELA 

IONESCU ALEXANDRA - MARIANA 

IONESCU OANA DIANA 

IONICA CHELE 

IONIȚĂ GABRIELA 

IONITA IONELA TATIANA 

IONIȚĂ IULIA 

IONIȚĂ RALUCA 

IORDACHE CLAUDIA 

IORDACHE CORINA IONELA 

IORDACHE GEANINA- FLORENTINA 

IORDACHE MIHAELA 

IORDANESCU VALERIA 

IORGA MIHAELA 

IORGOVAN CAMELIA 

IOSIF ANDREEA 

IOSIF ELENA 

IOSIM DANIELA CRISTINA 

IOȚU NICOLETA DANIELA 

IOVA RAMONA  

IOVĂNESCU SIMONA MONICA 

IOVIN ADINA 

IOVIȚE MIHAELA-CĂTĂLINA 

IRIMIA ANCA 

IRIMIA CARMEN 

IRIMIA MIOARA 

ISAC RUSALIN 

ISPAS FLORINA 

ISPIR IULIANA-FLORENTINA 

ISTÓK ÉVA 

ISTRATE MIHAELA 

ISTRĂTESCU ELENA 

ISTUDOR OANA MARIA 

ISZLAI RÉKA 

IULIA NICA 

IULIANA BORA 

IULIANA ROȘU 

IVANESCU CARMEN IOLANDA 

IVANESCU ELIANA-MIHAELA 

IVĂNOIU VICTORIA MIHAELA 

IVASCU ALINA-GEORGETA 

IVENTA AURORA ADINA 

JÁSZAY LAURA-ANDREA 

JBANCA MONICA 

JECHIL OANA-MONICA 

JIPA DANIELA 

JÎTARIU ALINA-ANDREEA 

JITEA-NICOLAE ANDREEA-SIMONA 

JOIȚA CARMEN 

JOIȚA DIANA 

JOZSA IZABELLA 

JURCA EUFEMIA 

JURCA IULIANA IOANA 

JURCAN MIHAELA-VETURIA 

JURCHELA CRISTINA 

JURJ CRISTINA EVA 

JURUBIȚĂ MIRELA 

KANYA JULIA 

KELE IOAN 

KELE TÜNDE ILONA 

KIS ENIKO 

KISS BEATA 

KOLOZSVARI ANGELA ȘI  ȘIMON MARIA 
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KORNYA ERIKA ILDIKO 

KORTNER TILORE 

KOVACS ZOLTAN 

KOVÁCS ZSUZSÁNNA 

KOVÁTS ÉVA IRÉN 

KRISTOF MIHAELA 

LABANOV ADRIANA NARCISA 

LABUS DANIELA 

LACUREZEANU VERONICA 

LAMBĂ ROBERTA 

LAMBRU VIORICA 

LĂSCOIU ADRIANA-ELENA 

LASTOVIEȚCHI ILEANA 

LÁSZLÓ EMESE 

LATA VIORICA ANGELA 

LAȚCU ION-MANUEL 

LĂUTARU ELENA MARGARETA 

LAVINIA HANSMANN 

LAVRIC DANIELA 

LAZĂR ALINA MARINELA 

LAZAR CAMELIA GEORGIANA 

LAZĂR GEORGETA MIHAELA 

LAZAR GEORGETA 

LAZĂR LIVIU 

LAZAR MARIANA 

LAZĂR RAMONA-ELENA 

LAZARIC STEFAN 

LAZEA IONELA 

LEFTER IULIA 

LEITI MÓNIKA 

LEONTE FLORENTINA 

LICHI MIOARA 

LILIANA VASILESCU 

LINTE MARIONELLA 

LIPOVAN CARMEN 

LIVADĂ ELENA 

LOGIGAN DANIELA 

LORENA TOPCSOV 

LOSTUN-CIOBOTĂ ADELA 

LOVIN DIANA 

LUCA MARIANA ANGELA 

LUCAN ANA-MARIA 

LUCESCU SIMONA 

LUCIANA ANCUȚA VASILUȚĂ 

LUCREȚIA CLAUDIA PORTASE 

LUKACI SIMONA CLAUDIA  

LUKACS EUGENIA NADIA 

LUMINIȚA UJICĂ 

LUNCAN IOANA ALINA 

LUNGU LAURA 

LUNGU MERENA 

LUP CLAUDIA MARIA 

LUP LUCIAN 

LUP VICTORIA 

LUPEA MIHAELA 

LUPEI CODRUTA GHEORGHINA 

LUPȘA CRISTINA RALUCA 

LUPU CONSTANTIN 

LUPU GHERGHINA 

LUPU LUIZA 

LUPU MARIA 

MACOVEI DANIELA 

MAGHIAR MARIA MAGDALENA 

MAGHIAR RAMONA 

MĂGIRESCU VIORICA LENUȚA 

MAIER ARNOLD 

MAIER ELISABETA TEODORA 

MAIER FLORIN IOAN 

MAIER FRANCISC 

MALACU NICOLETA 

MALIȚA ADRIANA 

MALIȚA MARIANA 

MALOȘ MARIA 

MĂLUȚAN NICOLETA-MARIA 

MĂNĂILĂ DANIELA 

MANCIU ADRIANA 

MÂNDRU FLORELA - MIHAELA 

MĂNDUC ALINA 

MANE IRINA AMALIA 

MANEA ALINA CRISTINA 

MANEA BEATRICE LĂCRĂMIOARA 

MANEA GINA 

MANEA MARIA CRISTINA 

MĂNESCU EUGENIA MIRELA 

MANOLACHE IRINA ANGELA SI 

CRAIOVEANU SIMOMA 

MANOLACHI LILIANA 

MANOLE DELIA MAGDALENA 

MANOLE LUMINIȚA 

MANUELA IFRIM 

MARAVELA JANETA SIMONA 

MARC AURICA 

MARCHITAN MONICA 

MARCU AUGUSTA DACIANA 

MARCU NICOLETA 

MARCU TEODORA  

MĂRCULESCU ELENA-FLORENTINA 

MĂRCUȘANU MARIA- LUMINIȚA  

MARDARE CORINA-ELENA 

MAREŞ ELENA 

MARES NICOLETA 

MAREȘ TITIANA 
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MĂRGINEAN ADRIANA 

MĂRGINEAN GEORGETA ȘI POP CRISTINA 

MĂRGULESCU MARCELA-CARMEN 

MARIAN MONICA 

MARIANA RODICA BAZGAU 

MARICA ELENA 

MĂRICUȚĂ FĂNICA 

MARIN GEORGETA VIRGINIA 

MARIN IULICA SI CIUCIUC IULIAN 

MARIN ROMICA 

MARIN VICTORIA SIMONA 

MARINCĂU DANIELA 

MARINEAC ELENA 

MARINESCU GABRIELA MARIA 

MARTA CĂTĂLINA-DANIELA 

MARTALOGU DUICU MAGDALENA 

MAŞCOVESCU ANCA OTILIA 

MATĂRĂ WANDA 

MATE CĂTĂLINA VIORICA 

MATEI ANCUTA 

MATEI GEORGETA 

MATEI GEORGIANA CATALINA 

MATEI ILEANA DANIELA 

MATEI IONELA DANIELA 

MATEI RALUCA 

MATEȘ IONELA CRISTINA 

MATHIAS MIHAELA 

MAXITIAN CARMEN MANUELA 

MAZILU ANISELA ELENA 

MAZILU SIMONA 

MEALHA CRISTINA 

MEDGID MELEC 

MEIANU AURELIA 

MELINTE CAMELIA - FLORINA 

MERCESCU MARIA-LILIANA 

MERIȘESCU ANA-MARIA 

MESAROȘIU CORINA GEORGIANA 

MEZIN DANIELA-MĂRIOARA 

MICLĂUȘ ALINA TUDORINA 

MICLĂUȘ MARIA ANCA 

MICULA LAVINIA-ADRIANA 

MIERCAN ELENA 

MIHAELA NEDELCU 

MIHAELA OPINCARIU-MIHINDA 

MIHAELA ZENOVIA MIU 

MIHAI MARIA-CLAUDIA 

MIHĂIASA CRISTINA LICA 

MIHĂIEȘ MARIA ALINA 

MIHAILA CRISTINA ANA 

MIHĂILĂ ILEANA-ANCUȚA 

MIHAILOV VIVIANA-ARABELA 

MIHĂLĂ ELENA 

MIHĂLĂ MARIA ANDREEA 

MIHALACHE GABRIELA 

MIHALCA GABRIELA LENUȚA 

MIHALCEA ADRIAN 

MIHALCEA IULIA 

MIHALI TÜNDE 

MIHEȚ ANCUȚA –FLORENTINA 

MÎINEA CRISTINA 

MIKLOȘ MIHAELA 

MILEA SORINA MARIANA 

MILICICI ANISOARA 

MILITARU ADINA FLORINA 

MILITARU ANCA-MARILENA 

MILOȘ GIANINA 

MILOȘ LUMINIȚA LOREDANA 

MILU ADRIANA 

MÎNDROC NICOLETA 

MINEA NARCISA LILIANA 

MIRCIOV MANUELA 

MIRELA BĂICAN 

MIRON DANIELA 

MITITEAN LUMINITA MARIA 

MITITEAN OANA 

MITITIUC LĂCRĂMIOARA 

MITRACHE CARMEN CAMELIA  

MITREA MARICELA 

MITREA RAMONA 

MITRICĂ FLORIANA-CORNELIA 

MITROI FLORENTINA NICOLETA 

MITU ANTOANETA 

MIU GINA 

MIU SIMONA 

MOCAN ELENA CLAUDIA 

MOCANASU ANCA 

MOCANU CORNELIA 

MOCANU IRINA LAURA 

MOCANU MARIANA ALINA 

MOGA POPA SIMONA GEORGETA 

MOGA RODICA 

MOGILDEA MIHAELA 

MOGOȘ REMUS MIRON 

MOIȘ MARINELA 

MOISE ALINA 

MOISE CAROL 

MOISE EMANUEL PETRICĂ  

MOISI ANA-NICOLETA 

MOLDOVAN ANA MARIA 

MOLDOVAN CRISTINA ZENOVIA 

MOLDOVAN FLORENTINA MARIA 

MOLDOVAN GEORGIANA-LAURA 
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MOLDOVAN IONELA 

MOLDOVAN MARIANA ALINA 

MOLDOVAN VASILICA 

MOLNAR GIANINA 

MOLNAR IOLANDA 

MONE MIRELA 

MONTOI MIOARA LUMINIȚA 

MORA ANCA SIMONA 

MORAR AVIA-CARMEN 

MORARU ELENA-DANIELA 

MORARU ELENA-LUCIA 

MORARU LAURA ADRIANA 

MORGOVAN BIANCA 

MORGOVAN CORINA 

MORGOVAN LARISA 

MORGOVAN MARIA 

MORJAN CRISTINA ANTOANETA 

MOROCAN FLORICA 

MOROȘANU LUMINIȚA 

MOȘ LUCIA 

MOTU ALINA 

MOVILEANU MARICICA 

MREGEA MIHAELA GEORGETA 

MUCĂLĂU LETIŢIA 

MUNTEAN IULIANA MONICA 

MUNTEAN SILVIA-CORINA 

MUNTEAN VIRGINIA 

MUNTEANU DANIELA 

MUNTEANU IULIANA 

MUNTEANU-ȘONTEA ELENA-CRISTINA 

MURARIU ANGELA 

MURARIU AURA 

MURESAN ALINA 

MUREȘAN DELIA-MIA 

MURESAN EUGENIA  

MUREȘAN MARIA EUGENIA 

MUREȘAN PATRICIA-TEODORA 

MUŞAT MARIA 

MUSTACA DELIA 

MUSTAȚĂ MARIANA 

MUSTEA CARMEN ALEXANDRA 

MUTU ION NICOLAE  

NADĂ FLORENTINA ANCA 

NAE NICOLETA 

NAGY ANDREA 

DUMITRICA IONELIA LAVINIA 

NAGY NICOLETA-GRAȚIELA 

NAGY NOEMI ROZALIA 

SAMARA ANGELICA
RAVEANU MONICA
MOCANU LOREDANA MARIA

NANU ANDREEA 

NĂNUȚ IULIA CARMEN 

NĂPÂRLICĂ DANIELA 

NAUM MIHAELA-VICTORIA 

NEACȘA MARIA 

NEACȘU DANIELA RAMONA 

NEACȘU MARIA 

NEAGU LILIANA 

NECHIFOR RALUCA 

NEDELCU ELENA 

NEDELCU OANA LOREDANA 

NEDIANU IOANA 

NEGOI GICA 

NEGRU FLORICA ADRIANA 

NEGULEASA CARMEN 

NEGULESCU LAURA 

NEGUȚI RAMONA GABRIELA 

NELUȚA OPREA 

NEMEȘ LILIANA DANA 

NICA ALINA CARMEN 

NICA ELENA LOREDANA 

NICA NICOLETA 

NICHITA MARIANA 

NICOLAE GABRIELA-ALEXANDRA 

NICOLAE OLIVIA 

NICOLĂESCU OCTAVIA- MĂDĂLINA 

NICOLAIDI CĂTĂLIN SI LESNEANU 

IULIAN 

NICOLICI NADINA CARMEN 

NICOLOVICI CONSTANTIN 

NICU SIMONA CALUDIA 

NICULA IONELA FLORENTINA 

NICULA RODICA  

NICULAE DENISA 

NICULAE MARIA 

NICULESC LIDIA CARMEN 

NIMARĂ LAVINIA 

NISTEA SZILVIA 

NISTOR ELENA ALEXANDRA 

NIȚĂ VIORICA 

NITOI BEATRICE - ANDREEA 

NITOIU FELIX- GEORGIAN 

NIȚU CLAUDIA MARIA 

NIȚU GEORGE 

NORMAMBET GIORGIANA 

NOSAL RALUCA 

OANCEA COSMINA 

GUTA CORINA
OARGĂ DANIELA
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN MEDIUL ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Dana-Iuliana Cranta, 

Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploieşti 

Promovarea imaginii şcolii reprezintă o prioritate pentru atragerea elevilor, transparenţă şi 

pentru o bună colaborare între toţi actorii implicaţi în procesul de învăţământ: cadre didactice, 

părinţi, elevi. Dacă oferta şi imaginea şcolii erau prezentate până de curând în cadrul Târgurilor de 

Oferte Educaţionale şi cu ocazia Zilei Porţilor Deschise, în prezent întreaga activitate educaţională 

s-a mutat în mediul online.

Educaţia este obligatorie şi prioritară, dar fiecare instituţie trebuie să ţină seama de criteriile 

după care se ghidează elevii şi părinţii în alegerea unităţii de învăţământ, de nevoile şi interesele 

elevilor, de tendinţele în evoluţia pieţei muncii. Este necesară prezentarea unei oferte atractive şi 

reale atât în ceea ce privesc resursele umane, cât şi din punct de vedere al spaţiilor oferite, al 

profilelor, al activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

Şcoala, prin reprezentanţii ei, ar trebui să aibă capacitatea de a se modifica rapid, de a se 

„updata” şi adapta schimbărilor şi cerinţelor unei societăţi aflate în permanentă transformare. 

În contextul actual al pandemiei, activitatea didactică s-a desfăşurat exclusiv în mediul online, 

constituind o provocare atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Accesul la internet şi la o gamă 

variată de platforme educaţionale permite însă desfăşurarea cu succes a procesului de predare-

învăţare şi în mediul online, în ciuda dificultăţilor întâmpinate, a adaptării şi a învăţării „din mers”, 

rapid şi din resurse proprii.  

Numărul mare de platforme şi aplicaţii pe care le-am descoperit cu toţii în această perioadă au 

înlesnit accesul la educaţie, continuarea actului educativ şi prezentarea multor materiale şi/sau 

activităţi în mediul online. Realizarea de site-uri şi/sau bloguri unde sunt postate materiale didactice, 

planuri de lecţii, fişe de activităţi, resurse şi exemple de lecţii şi bune practici oferă o imagine de 

ansamblu a şcolii prin felul în care acestea reflectă munca şi implicarea cadrelor didactice în actul 

instructiv-educativ şi în mediul online.  

Promovarea imaginii şcolii se poate realiza online prin prezentarea: 

➢ unei oferte educaţionale reale şi care să corespundă cerinţelor şi nevoilor elevilor;

➢ a programelor şi proiectelor educaţionale derulate

➢ parteneriate încheiate la nivel local, judeţean, regional, naţional

➢ implicarea şi prezentarea proiectelor şi a programelor Erasmus şi eTwinning

➢ concursuri şcolare şi extraşcolare derulate

➢ premii şi rezultate şcolare obţinute la competiţii şi examene naţionale

Desfăşurarea procesului de învăţământ în mediul online are puncte slabe, lipsa de 

interacţiune directă, faţă în faţă cu elevii şi a limbajului non-verbal şi para-verbal fiind, poate, cea 
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mai mare provocare pentru elevi şi cadrele didactice. Dar reprezită totodată şi o noutate pentru elevi, 

un instrument nou care captează atenţia unora dintre ei mai mult decât la şcoală. Variind metodele şi 

strategiile de predare – învăţare – evaluare, acestea pot deveni eficiente şi în mediul online, succesul 

şi rezultatele bune şi foarte bune ale elevilor fiind, poate, cel mai elocvent mod de promovare a 

imaginii şcolii. 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

1. Nicu, Adriana “Curs de pedagogie” 

 

2. Miclea, M., Lemeni, G., “Consiliere şi orientare - Ghid de educaţie pentru carieră”, 2004  

 

3. https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/rolul-marketingului-si-serviciile-

educationale-ce-pot-fi-oferite-de-scoala  
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Imaginea școlii dincolo de pandemie: energie, fericire, optimism 

 

Prof. Înv. Primar, Creață Elena-Florentina 

 

Activitățile realizate atât în sala de clasă, cât și în afara ei constituie oglinda unei școli. Site-ul 

și facebook-ul școlii cuprind momente din activitățile formale și nonformale desfășurate în cadrul 

unei unități de învățământ, însă pionii principali care pot descrie respectivele momente sunt elevii. 

Pentru ei acestea sunt clipe în care se simt cu adevărat liberi, pot aplica ceea ce au învățat la clasă, 

interacționează și cu alte persoane decât cu cele din mediul cunoscut, ascultă și vin cu idei, sunt activi 

și implicați, crează, colaborează, își spun părerea, se simt cu adevărat fericiți pentru că s-a creat un 

nou context de învățare care i-a motivat. 

Școala online a reprezentat o mare provocare pentru foarte mulți dascăli, însă, cu toate că 

pregătirea pentru susținerea activităților didactice în regim digital a fost foarte deficitară,  profesorii 

și-au găsit energia, chiar dacă nu au fost suficient de motivați de către cei din jur. Au participat cu 

interes la diverse cursuri pentru a obține toate informațiile necesare pentru a-și continua activitățile 

cu elevii.  Astfel, au dat dovadă de responsabilitate pentru profesia pe care și-au ales-o, învățând să 

utilizeze noile tehnologii în vederea organizării unor lecții atractive pentru elevi. Dacă elevii sunt 

fericiți, atunci și părinții, dar în special profesorii sunt și mai fericiți. Dascălii sunt mândri că 

activitățile pe care le-au desfășurat au dat roade și sunt motivați să pregătească în continuare lecții 

interactive care să prezinte  interes  pentru elevi.  Fericirea elevilor reprezintă un feedback pentru 

profesor în funcție de care își va planifica viitoarele lecții, dar și o imagine a școlii în care elevii 

învață. Acest fapt demonstrează că în școală se petrec lucruri minunate, profesorii sunt bine pregătiți, 

devotați, îi încurajează și îi motivează pe elevi, se autodepășesc și își învață elevii cum să facă și ei 

acest lucru. 

Nu multitudinea de fotografii și filmulețe postate demonstrează cât de activi sunt profesorii și 

elevii sau cât de multe sunt activitățile extrașcolare care s-au desfășurat. Trebuie să ne raportăm mai 

mult la calitatea acestora și nu la cantitate. Feedback-ul primit din partea elevilor și a persoanelor 

implicate în activitățile nonformale poate ajuta la măsurarea calității actului educațional. 

În această perioadă sistemul de învățământ a fost foarte transparent întrucât părinții au putut 

vedea în timp real cum se desfășoară lecțiile, cât de mult se pregătește un profesor pentru o activitate, 

dar și cât de utilă este colaborarea părinte - profesor - elev. Învățământul în regim online nu a 

constituit o piedică pentru desfășurarea activităților extrașcolare  la clasa la care predau. Chiar dacă 

mulți ar spune că nu poți face mare lucru cu elevii din clasa pregătitoare, îmi pot permite să îi 

contrazic. Acești elevi m-au motivat zilnic să pregătesc activități interactive și distractive. Sunt 

dornici să exploreze, să cerceteze, să creeze, să vină cu idei și s-au implicat cu drag în tot ceea ce a 

însemnat școala online.  Din fericire, părinții ne-au susținut, au văzut necesitatea, importanța și 

frumusețea activităților realizate, încât au participat cu drag alături de copii. 

Ecranele nu au reușit să ne împiedice în dorința de a desfășura activități extrașcolare. Alături 

de părinți am reușit să îmbinăm cele trei forme ale educației (formală, nonformală, informală). „Cele 

trei forme se sprijină, se condiționează în eficientizarea educației” (Cucoș, 2002, pag. 48) și se 

raportează la educația permanentă. Corelând eficient aceste forme, procesul educativ va avea un nivel 

mult mai ridicat și astfel va crește motivația elevilor. 

În cele 3 săptămâni de predare la clasă am reușit să leg o relație foarte puternică cu elevii, 

albăstrelele mele, cum îmi place să îi alint. M-am bucurat de faptul că la orele online poartă cu 

mândrie brățara pe care am confecționat-o (arată care este simbolul clasei), fiind prima activitate 
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nonformală cu care am avut contact. A urmat „Carnavalul toamnei” pe care l-am desfășurat foarte 

bine în regim online, proiectul „Totul va fi bine”, sărbătoarea națională „Ziua României”, atelier de 

povești, confecționare de decorațiuni, serbare de Crăciun, Ziua Culturii și a marelui poet Mihai 

Eminescu. 

Avem două activități care sunt în desfășurare. Educația financiară pe înțelesul copiilor și „Porție 

de educație a gustului”. Alimentația îi pune pe mulți în dificultate. Știm că cei mici își doresc să 

consume foarte multe dulciuri. Activitatea propusă îi va ajuta să realizeze care este rolul alimentelor, 

cât de important este să mâncăm sănătos, cât de benefic este să facem sport. Totodată, cred că vom 

diminua conflictul părinți-copii care se crează pe tema dulciurilor, atât din punctul de vedere al 

sănătății, cât și din punct de vedere financiar. 

În orizontul apropiat urmează să desfășurăm o activitate de educație rutieră. Elevii se vor întâlni 

cu polițiștii rutieri (față în față sau online, în funcție de contextul pandemic) de la care vor afla multe 

informații utile, vor descoperi la ce folosesc semnele de circulație, vor pune întrebări și vor primi 

răspunsuri. Se așteaptă a fi ceva foarte interactiv cu aplicabilitate în viața reală. O altă activitate foarte 

utilă pentru omenire o constituie proiectul „Harta reciclării”. Este important să învățăm copiii de mici 

să ocrotească natura dacă vrem să fim sănătoși, să trăim într-un mediu curat și să fim fericiți. Am 

primit toate materialele necesare susținerii acestei activități și sunt convinsă că elevii vor fi foarte 

încântați. Cei mici suferă pentru orice lucru mărunt, în special pentru viețuitoarele din jur și ei ar 

putea reprezenta pilonii principali care să-i determine pe adulți să nu mai distrugă mediul.  

Siguranța, mediul înconjurător și alimentația sunt aspecte din viața noastră despre care trebuie 

să se discute de la cele mai mici vârste. Elevii așteaptă cu drag orele de educație nonformală pentru 

că sunt teme de interes și astfel își pot satisface curiozitățile pe care le au. Împreună putem inspira 

mulți profesori să pună accent pe educația nonformală. Doar în acest mod elevii își pot face o imagine 

de ansamblu asupra vieții. Nu uitați: zâmbetul este molipsitor. Ajutați-i pe copii să zâmbească! Acum 

și imaginile surâd, nu-i așa? 
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Importanța activităților educative realizate în mediul online 

 

Autor: CREȚA ALINA 

 

Societatea informaţională reprezintă o etapă nouă in rolul  civilizaţiei umane, un mod de viaţă 

calitativ superior, care folosește intensiv informaţia în toate sferele activităţii şi existenţei umane, 

având un impact economic şi social major.  

Societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip de activitate 

este societatea informațională, în care informaţia este recunoscută drept resursă principală.   

Tehnologia schimbă școala. Și nu vorbim doar despre materiile din timpul orelor, ci despre felul 

în care sunt predate, cine sunt adevărații profesori și cum sunt motivați elevii. 

Permite accesul larg la informaţie al membrilor săi și un mod de lucru şi de cunoaştere nou. 

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sunt tehnologii de bază. Mediul informaţional  împreună 

cu mediul social şi cu mediul ecologic reprezintă un mediu de existenţă a omului. 

 În ziua de astăzi în învățământ, este recunoscut rolul Internetului și al Web-ului în predare, 

învățare și evaluare. 

Lucrul online a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru toți actorii educaționali. 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei și a comunicaţiilor, modul clasic de a învăţa suferă 

transformări rapide şi profunde. Rolul actual al profesorului, acela de intermediar al cunoaşterii  îşi 

pierde mult din pregnanţă. 

Învăţatul este orientat către persoană, permiţând celor ce studiază să-şi aleagă conţinutul şi 

instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesităţi şi nivele de abilitate.  

Lucrul online , pe site-uri Web ,  este un instrument nou, deosebit de puternic, care 

facilitează procesul de învăţare și asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice 

actuale incluse în baze de date,  biblioteci online, etc. 

Cadrele didactice pot organiza excursii virtuale în centrele de cercetare, muzee de ştiinţe sau de 

artă, locuri pe care, în lipsa Internetului, elevii nu le-ar putea cunoaşte. Totodată Web-ul constituie și 

locul în care elevii îşi pot publica lucrările lor online pentru ca alţi elevi sau profesori să le citească 

şi să le răspundă. 

Educaţia cu ajutorul calculatorului se numeşte CBT (Computer Based Training). 

Cu ajutorul resurselor on-line se poate învăţa de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea către 

o instituţie de învăţământ şi fără a depinde de un anumit program. Spre deosebire de modalitatea 

clasică de predare în care aveam prezentată doar opinia profesorului de curs, cu ajutorul unei 

conexiuni la Internet se pot căuta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu având astfel acces la 

mai multe opinii . 

Studiile realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări şi analizele la nivel global au arătat că 

utilizarea mediului online în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea 

rezultatelor elevilor. Mulţi dascăli însă preferă metodele clasice de predare.  

Resursele web contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un model static, în care 

elevul este un simplu “receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic,  în care procesul 

de predare-învăţare se ghidează după elev, iar acesta este atras să caute pe cont propriu noi surse de 

cunoaştere. 
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Educația online este perfectă pentru că oamenii o pot integra în programele lor aglomerate, 

iar copiii lor pot fi pregătiți și informați într-un mod mult mai facil. Acest lucru permite ca educația 

să fie disponibilă pentru mult mai multe persoane. 

Educația online oferă oamenilor șansa de a primi instruire suplimentară, fără a renunța la 

locurile de muncă, dar și șansa de a se ocupa de educația și pregătirea copiilor lor, acest lucru 

necesitând mai puțin timp. 

Acest  nivel de flexibilitate este considerat ca fiind o oportunitate  pentru persoanele care au 

nevoie de abilități, cunoștințe pentru a urca pe o treaptă mai înaltă a societății, dar și pentru persoanele 

foarte ocupate care își doresc pentru copiii lor o educație de calitate. 

Aceasta este o modalitate de a te asigura că ești la curent cu schimbările lumii într-un mod ușor 

și ieftin. 

Atât educația online, cât și învățământului online, tind să devină din ce în ce mai populare. 

Trăim într-o eră nouă, în care oamenii sunt din ce în ce mai ocupați și toate gadgeturile, 

internetul de mare viteză, dar și implicarea rețelelor sociale în viața noastră au redefinit felul în care 

ne comportăm, vorbim, ne informăm și învățăm zi de zi. 

Oamenii folosesc internetul pentru tot, de la găsirea de informații, relații de prietenie, locuri de 

muncă, plata facturilor etc. Dacă se dorește într-un mod convenabil să se dezvolțe capacitățile sociale 

și educaționale ale copilului, ar trebui să se acorde atenție educației online și învățământului online. 

Cu toate acestea, învățământul online are și dezavantaje: 

- lipsa concentrării la lecții online, în condițiile în care copiii nu sunt supravegheați permanent de 

profesor, ei pot opri camera sau / și microfonul de pe dispozitivul pe care îl folosesc; 

- se interacționează mai greu între copil și profesor, mai ales dacă elevul are dificultăți în a înțelege 

ceva;                       

- copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și 

aptitudinile de socializare;  

- copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, o problemă 

majoră a vremurilor actuale. 

- lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni suficient 

de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor, procesul cursiv de educație în mediile defavorizate 

(să nu uităm că există și gospodării fără curent electric în mediul rural). 
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Importanța activităților educative realizate în online                                             

pentru promovarea imaginii școlii 

 

Prof. înv. preș. Crețescu  Elena Simona                                                                   

Școala Gimnazială,, Theodor Costescu”                                                                                  

DR. TR. SEVERIN, MEHEDINȚI 

 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare(Școala Gimnazială,,Theodor Costescu) reprezintă 

o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali:grădiniță-preșcolari-părinţi.  

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este 

liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala 

să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. 

Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta 

programul educaţional la nevoile în schimbare ale “clientilor”.  

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru promovarea şi 

atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună imagine 

posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi 

cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. 

Nevoile lui sunt centrale. Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. Vânzarea este 

"mişcarea a ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai de oferit este 

ceea ce doresc clienţii".   Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât abordarea 

centrata pe vânzari. Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 

mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de 

mediul exterior.  

Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea 

transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica 

răspunsurile adecvate.  

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost:  

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale, 

baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;  

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul 

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale;  

• promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, 

internet).         
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Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în anul şcolar 

curent, a fost următoarea:  

-transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi 

programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte 

educaționale derulate;  

-promovarea imaginii instituţionale, pagina web a grădiniței;   

-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2020-2021 (în grădiniță şi în 

afara ei).  

Plan de promovare a imaginii grădiniței în comunitate  

 Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădiniţei în comunitatea locală.  

Obiective specifice:  

• popularizarea rezultatelor gradiniţei în comunitatea locală;  

• atragerea unui număr cât mai mare de preşcolari din zona arondată unităţii noastre;  

• realizarea planului de şcolarizare propus 

 S-a realizat un pliant al grădiniţei şi o prezentare Power-Point a acesteia, postat pe pagina web 

a unitații.  

 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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Grădinița online 

 

Crețișteanu-Soare Andreea 

 

Învățământul în format online a presupus numeroase provocări pentru toți partenerii implicați 

în educație- copii, profesori, părinți. Fiecare dintre noi, profesorii, a căutat diverse metode și strategii 

pentru a-și atinge obiectivele educaționale în această nouă ipostază. Numeroase platforme de învățare 

și aplicații web au fost puse la dispoziția cadrelor didactice pentru a reuși să își desfășoare activitățile 

în noul context. Și fiecare a învățat să utilizeze aceste platforme și aplicații, fiecare a căutat, printre 

ce i s-a pus la dispoziție, cele mai bune materiale pentru nivelul de vârstă al copiilor de la clasa/grupa 

sa. 

Ca profesor pentru învățământul preșcolar pot afirma că este mult mai dificil să lucrăm online 

cu copiii de grădiniță, deoarece, pentru formarea marii majorități a deprinderilor, este nevoie de 

prezența fizică a cadrului didactic. Cu ajutorul explicațiilor și a diferitelor tutoriale am îndrumat întâi 

părinții pentru a prelua rolul pe care noi, profesorii, nu l-am putut realiza-  acela de a ghida mâna 

copilului atunci când realizează diferite activități practice: scrierea semnelor grafice, desen, pictură, 

modelaj, îndoituri etc. A trebuit să susținem activități de consiliere a părinților pentru a-i sprijini în 

această perioadă, lucrul cu copiii mici dovedindu-se, pentru majoritatea părinților, a fi foarte dificil.  

Au întampinat probleme în a-și motiva copiii să realizeze diferite activități, au întâmpinat 

dificultăți în a le oferi explicațiile necesare, în a-i ajuta să realizeze diferite activități. Din fericire am 

reușit cu toții să remediem aceste aspecte în cel mai scurt timp. Învățământul în online le-a dat 

posibilitatea părinților să observe și chiar să participe direct la desfășurarea unor activități la grădiniță, 

lucru care ne-a ajutat să ne promovăm imaginea. La finalul acestei perioade am cerut părinților ce au 

copiii în unitate un feedback legat de activitatea în online și am fost plăcut surprinse să aflăm că, deși 

nu consideră învățământul online la grădiniță cea mai bună modalitate de desfășurare a cursurilor, au 

fost totuși mulțumiți de felul în care ne-am organizat și au propus chiar utilizarea platformelor și a 

aplicațiilor online în continuare ca activitate complementară învățământului față în față. 

Ca să ne desfășurăm activitatea am utilizat platforma educațională G-suite, am lucrat cu copiii 

sincron cu ajutorul aplicației Meet, iar asincron cu ajutorul aplicației Classroom. Am ținut zilnic 

întâlniri sincron cu copiii, stabilind programul în funcție de disponibilitățile părinților. La activitățile 

sincron am realizat activități de observare imagini, utilizând ca suport aplicațiile Jamboard, Google 

Slides, Google Drawings. Am realizat jocuri didactice pentru predarea/consolidarea/evaluarea 

diferitelor cunoștințe cu ajutorul aplicațiilor Wordwall, Kahoot, Wheel of Names, Jingsaw Puzzle, 

Google Forms, Jamboard, Classroom timers, YouTube. Realizarea acestor activități a presupus multă 

muncă, mult timp, dar faptul că preșcolarii au fost încântați de aceste activități și au reușit să atingă 

obiectivele propuse a reprezentat pentru noi, educatoarele, un succes imens. La fiecare activitate pe 

care am desfășurat-o am căutat să introducem elemente care să atragă copiii, să îi motiveze să revină 

la aceste activități și pot spune că am reușit să facem acest lucru.  

Indiferent ce se va întâmpla în viitor știu sigur că ne putem adapta și că putem trece peste orice 

obstacol astfel încât să ne asigurăm că ne îndeplinim sarcinile și obiectivele. 
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De ce este important să promovăm imaginea unităților școlare în comunitate 

 

Prof. înv. primar, Crețu Mărioara                                                                                   

Școala Gimnazială Solonț, județul Bacău 

 

Promovarea imaginii unității noastre școlare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaționali: școală-comunitate-părinți. Educația este obligatorie, dar din 

fericire nici o instituție nu poate forța alegerea.  

Beneficiarul direct al educației, elevul,  este liber să aleagă. Această dependență a unității 

școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca școala să depindă de implicarea ei în modificarea 

nevoilor și așteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, școala trebuie să aibă capacitatea și să 

fie pregătită de a adapta programul educațional la nevoile în schimbare ale elevilor săi. Școala este 

un element esențial al oricărei comunități prin resursele umane pe care le are, dar și prin spațiile de 

învățare disponibile.  

O școală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunității. Școala nu poate 

funcționa bine fără sprijinul comunității, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-și serviciile și altor 

membri ai comunității pe lângă tinerii școlarizați și contribuind astfel la dezvoltarea comunității și 

altfel decât prin realizarea educației formale. Pentru a reuși, o instituție educațională are nevoie să se 

adapteze corespunzător mediului complex și în continuă schimbare. Toate activitățile instituției au 

loc și sunt dependente de mediul exterior.  

Managerii instituțiilor au nevoie să înțeleagă importanța mediului și a schimbărilor care se 

produc și modul cum pot afecta succesul sau chiar supraviețuirea instituției. Prevederea 

transformărilor potențiale ale societății va da instituției timpul necesar pentru a planifica răspunsurile 

adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forțele 

demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative și culturale rămân stabile de la an la an.  

Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită ,,politică”, ce ține pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizației și pe de altă parte de activitatea desfășurată 

de angajați-cadre didactice. Promovarea imaginii, reprezintă acțiunea de convergență și de 

interferență a reclamei, publicității, utilizarea liderilor de opinie și a tehnologiilor de creare a 

evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare și multidimensionale prin transmiterea unor 

mesaje.           

Managerul unei organizații școlare poate promova în mediul intern și extern al unității o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele și tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activitățile de formare și promovare a imaginii școlii noastre au fost: 

 • difuzarea informațiilor cu privire la oferta educațională, programele și proiectele 

educaționale, baza materială, resursele umane, rezultatele școlare;  

• consilierea părinților privind orientarea școlară;  

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, județean, regional, național în scopul 

promovării imaginii instituției noastre și a corelării ofertei educaționale cu cerințele de pe piața 

muncii locale/ regionale;  

• promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaționale (presă locală scrisă, internet).  
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Propunerea de activități pentru formarea și promovarea imaginii școlii în anul școlar curent, a 

fost următoarea:  

- transmiterea în spațiul virtual a informațiilor și fotografiilor privind baza materială și 

programele de dezvoltare, oferta educațională, activități derulate, rezultatele elevilor, proiecte 

educaționale derulate;  

- promovarea imaginii instituționale și a ofertei educaționale prin pagina web a școlii;  

- popularizarea ofertei educaționale propusă pentru anul școlar 2021-2022 (în școală și în afara 

ei). 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea 

societății. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să reacționeze 

prima, schimbând vechiul sistem educațional cu unul nou, modern. 
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MANAGEMENTUL TIMPULUI ÎN ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

                                                               

PROF. CRIȘAN CRISTINA LUCIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LAZĂR TÂMPA” ALMAȘ, JUD. ARAD 
 

 

Dimensiunea temporală poate constitui un reper pentru realizarea unui învăţământ de calitate, 

conform cerinţelor prezentului, dar mai ales  celor ale viitorului. 

Timpul  în educație reprezintă o resursă-cheie.Transformările socio-educaționale, ritmul 

accelerat de aplicare a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de cunoaștere, de 

predare-învățare-evaluare, dinamica vieții contemporane produc o nouă înțelegere a timpului, implicit 

a managementului timpului, de a cărui eficiență depinde autorealizarea personală și performanțele 

instituției/organizației educaționale. 

Educația online se prezintă ca un proces complex și dinamic, care încearcă să răspundă cât mai 

eficient nevoilor de învățare ale generațiilor actuale și viitoare de elevi și studenți dar și profilului de 

formare a absolventului, urmărind cele opt competențe-cheie. Elementul cel mai important al 

sistemului de competenţe-cheie, precum şi al competenţelor generale derivate, este posibilitatea 

acestora de a fi formate în timp. 

 

 Avantaje ale învățării online:  

 

• Oferă o alternativă la clasele tradiționale.  

• Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil;  

• Se obține un feedback instantaneu;..  

• Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă;  

• Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și performanței 

elevilor; 

• Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare; 

• Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. 

 

Dezvantaje ale învățării online:  

 

 Depersonalizarea; 

 Creșterea volumului de muncă a profesorilor; 

 Calitatea informațiilor; 

 Gradul de securitate a programelor de învățare online;  

 Acces inegal la resursele tehnice;  

 Evaluările bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe competențe. 

 

Managementul timpului în activitățile de învățare online se referă, de fapt, la 

planificarea,organizarea şi controlul desfăşurării activităţilor într-o perioadă limitată, astfel încât 

fiecare moment să fie utilizat rațional, eficient şi productiv. În contextul dinamicii actuale din spațiul 

comunicării, cunoașterii și al nevoilor tot mai complexe de (auto)cunoaștere și competență, procesul 

de predare-învățare-evaluare se redefinește într-un ritm tot mai alert, educația fiind forțată să se 

adapteze la un cadru în care spațiile și mediile electronice se reinventează și se modifică rapid, 

aducând în față, constant, noi provocări.  

În proiectarea și organizarea activității didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului 

se va avea în vedere: 

- selectarea informațiilor/a experiențelor anterioare ale elevilor și valorificarea acestora; 
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- realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului 

educațional; 

- crearea unei comunități de învățare; 

- aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toți educabilii dobândirea 

competențelor specifice particularităților de vârstă; 

- încurajarea contribuțiilor individuale, etc.  

 

Profesorii care reușesc să fie eficienți în mediile online sunt cei care se angajează într-o 

pedagogie activă, bazată pe atenția crescută la nevoile de învățare și, deopotrivă, la cele emoționale 

ale elevilor.  

Rolul cadrului didactic în procesul educațional rămâne în continuare vital în selectarea celor 

mai potrivite conținuturi, care să construiască competențe solide, precum și în oferirea climatului 

emoțional adecvat învățării și a suportului moral, în stabilirea scopurilor de învățare și monitorizarea 

progresului.  

Profesorii trebuie să fie, mai mult ca oricând, facilitatori ai învățării, parteneri stabili și 

îndrumători pentru elevii lor.  
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Promovarea imaginii şcolii - Şcoala online 

 

Crişan Maria 

Şc. Gim. Beica de jos / Şc. Prim Şerbeni 

 

 

 
 

Elevii şi dascălii sunt aşejaţi astăzi în faţa unei situaţii inedite, comunicarea şi desfăşurarea 

cursurilor în sistem on line, iar societatea moderna se confruntă cu  nevoia descoperirii unor noi 

metode de lucru care să permită tinerilor adaptarea la cerinţele societăţii în care trăiesc.  

 

Şcoala are obligaţia de a introduce metode noi şi eficiente de învăţare. 

 

Manualelor digitale, platformele educaţionale vin în sprijinul elevilor şi al cadrelor didactice, 

noile metode de învăţare fiind preferate de elevii, având calitatea de a fii atractive şi ajutându-i să-şi 

dobândească autonomia învăţării, oferindu-le, de asemenea, posibilitatea de a relua materialul 

electronic, ori de câte ori doresc. 

 

Elevii  din clasele primare beneficiază de materiale şi activităţi on line, aceste fiind prezentate 

sub formă  de jocuri, având calitatea de a fii distractive, captându-le atenţia şi trezindu-le bucuria şi 

dorinţa de a învăţa. 

 

Jocurile video pentru copii fac, astăzi, parte din copilăria generaţiei actuale. Acestea le oferă 

elevilor distracţie şi divertisment. Educaţia păstrează aura seriozităţii prin încărcătura informaţiei şi a 

responsabilităţilor.  

 

Jocul îmbinat cu informaţia captează atenţia elevului, ajutându-l să stocheze bagajul de 

cunoştinţe fără ca ora să fie  plictisitoare, iar timpul acordat învăţării să dorească să fie prelungit. 

Oferindu-le satisfacţii, activităţile on line sunt căutate de către elevi şi reluate cu plăcere. 

 

Prin joc, elevul descoperă bucuria de a învăţa, de a experimenta, dezvoltându-şi, în acelaşi timp, 

capacităţile de concentrare, atenţia, memoria şi gândirea critică, educaţia atingându-şi, în acest mod, 

scopul. 

 

Activităţile on line sunt un material eficient de difuzare a informaţiei şi de promovare a imaginii 

şcolii, aceasta rămânând deschisă la noile provocări ale societăţii moderne.  

 

Materialele prezentate prin mijloacele moderne de comunicare oferă consistenţă învăţării, 

atrăgându-i, în acelaşi timp, către şcoală, pe cei mai importanţii beneficiari, elevii. 
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Rolul activităților educative online în colaborarea 

școală-familie 

 

Prof. înv. primar Cristea Doina-Ileana 

Școala Gimnazială ”Vintilă Brătianu” - Ștefănești, Argeș 

 

 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi, fiind garantul dezvoltării permanente a 

acesteia și, în același timp, neputând funciona fără sprijinul comunității. Promovarea imaginii oricărei 

unităţi şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: 

școală - elevi - părinţi. Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De 

aceea, este atât de important să existe o comunitate unită, în care fiecare membru contribuie pentru 

același scop: binele copiilor.  

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

exterior. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele 

demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an la an. 

Din acest punct de vedere, schimbările aduse în societate de virusul SARS COV-2 au fost unele 

majore și au pus lumea în situația de a se adapta.  

Dacă până în urmă cu un an spuneam că școala este foarte importantă prin prin resursele umane 

pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile, în foarte scump timp s-a ajuns în situația în 

care spațiul școlar s-a mutat în online. Lucrul cu mijlocele moderne precum: tableta, calculatorul, 

laptopul, utilizarea diferitelor programe care fac lecțiile mai accesibile și mai interesante pentru elevi, 

au dus la o revoluționare a sistemului de învățământ și la plasarea lui la alt nivel. Este evident că 

școala, chiar și repoziționată în zona digitală, trebuie să continue să reprezinte pentru elev o resursă 

de siguranță și de continuitate. 

În acest context, este esențial ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în vederea 

realizării unui parteneriat benefic. Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor (lipsa 

de comunicare, percepții diferite), criza poate fi o oportunitate pentru o transformare pozitivă foarte 

interesantă.  

Nivelul de implicare al familiei/părinților crește simțitor, ceea ce obligă la acțiuni pe viitor de 

formare la părinți a unor competențe specifice, complementare cu cele ale profesorului (prin 

redefinirea acelei „școli a părinților”, printr-o partajare realistă a rolurilor).  Profesorii află de la 

părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții resimte acesta în această 

perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie ajutat și încurajat pentru a 

reuși și a dezvolta un comportament pozitiv. 

Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin: 

 - comunicarea periodică, deschisă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți 

acasă, pasiuni, nevoi particulare); 

- cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți); 

- discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului; 

- colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului; 

- implicarea în activități organizate de școală și comunitate;  

- asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online;  

- solicitarea ajutorului oricând este nevoie; 

- participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala; 

- implicarea părinților în cunoașterea nevoilor copilului ca elev și cunoașterea elevului de către 

profesori în mediul său familial; 
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- colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere 

digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni). 

În parteneriatul acestora este nevoie și de membri ai comunității care să asigure dezvoltarea 

personală și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: consiliere, îndrumare 

spirituală, programe de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala etc., cu atât mai mult 

în perioada pandemiei.  

Consider că noi, profesorii, suntem cei care putem face din școala online un mediu modern de 

învățare, unde elevii se pot întâlni cu diverse programe care să le stimuleze imaginația și să le mențină 

atenția asupra lecției.  

Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: 

de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență.   

Dacă am privi cu mai multă obiectivitate și deschidere școala online, cu siguranță am putea să 

excelăm în tot ceea ce înseamnă învățământul secolului XXI și să ținem pasul cu schimbarea, căci 

vremurile se schimbă și noi trebuie să ne schimbăm odată cu ele. 
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Unirea Principatelor Române, activitate la clasă în şcoala online 

 

Prof. înv. primar Georgiana Cristea 

Şcoala Gimnazială „A. S. Puşkin” Brăila 
 

 

Învățarea face parte din viața oricărui om. Viața în sine este bazată pe învățare încă de la naștere, 

pentru a putea supraviețui și pentru a ne autodepăși. De-a lungul vremii, oamenii și-au dat seama cât 

de importantă este învățarea și încă din cele mai vechi timpuri, au apelat la toate metodele didactice 

pentru a face procesul de predare - învățare - evaluare să fie cât mai atractiv. Odată cu descoperirea 

și îmbunătățirea tehnologiei, sistemul de învățământ clasic a evoluat, mulți dintre noi realizând cât de 

important este să ținem pasul cu schimbările ce au loc în întreaga lume. 

Astfel, cea mai nouă tendință este învățământul electronic/virtual, bazat pe interacțiunea dintre 

procesul de predare-învățare și tehnologia informațională. Secolul XXI a adus multe schimbări, 

printre ele numărându-se și școala online. Cu toate că nu suntem foarte bine pregătiți pentru acest tip 

de școală, profesorii și elevii au făcut mari eforturi pentru a colabora și comunica. 

În ceea ce privește școala online, părerile sunt pro și contra. Încă de la debutul pandemiei, s-au 

realizat diverse studii și sondaje, cu scopul de a evidenția aspectele atât pozitive, cât și cele negative 

ale acestui tip de învățământ. În țările dezvoltate, școala online nu a constituit o noutate, profesorii și 

elevii fiind deja adaptați la acest mod de învățare. În România, școala online a reprezentat o adevărată 

provocare.  

Profesorii întâmpină dificultăți în organizarea și desfășurarea orelor online care necesită 

competențe digitale și de adaptare a conținutului educațional, timp mai mult pentru pregătire, metode 

noi de testare și verificare. Există încă elevi care nu au acces la educație, deoarece nu dispun de 

dispozitive necesare desfășurării orelor online sau conexiunea la internet este slabă. Cu toate acestea, 

există cadre didactice care fac eforturi ca elevii lor să țină pasul, în funcție de posibilitățile fiecăruia. 

Printre avantajele școlii online se numără rapiditatea cu care profesorii pot transmite 

informațiile oricând și oriunde, elevii având acces imediat la acestea. Totodată, cu ajutorul 

internetului pot fi prezentate imagini, videoclipuri, documente, care au îmbunătățit mereu procesul 

de învățare. Cadrele didactice pot aborda metode noi și atractive, pot utiliza metode alternative în 

evaluare. Elevii introvertiți sunt mai activi și mai deschiși la orele online, părinții au posibilitatea să 

învețe alături de copii, construind o mai bună relație cu profesorii. 

Școala online prezintă și o serie de dezavantaje: lipsa socializării și a interacțiunii față în față, 

lipsa echipamentelor digitale și a internetului, lipsa spațiului adecvat pentru elevii care sunt nevoiți 

să împartă camera cu părinții sau cu mai mulți frați, petrecerea îndelungată a timpului în fața 

ecranelor, lipsa feedback-ului imediat din partea elevilor; conform sondajelor, elevii susțin că nu 

înțeleg lecțiile predate, că nu sunt motivați, că unele cadre didactice nu adaptează conținutul 

educațional și că primesc prea multe teme. 

Cu toate că profesorii încearcă diverse metode de a înlocui interacțiunea directă, toți își doresc 

să revină fizic în școală, mediul mult mai adecvat pentru învățare decât acasă. Atât profesorii, elevii, 

cât și părinții, susțin că școala online este o soluție temporară, de compromis. Aceasta nu poate înlocui 

educația față în față, dar elementele digitale pot sprijini și îmbunătăți procesul de învățare. 

Drept exemplu, în cadrul orelor online susținute pe Platforma școlii – Classroom, la clasa a II-

a, cu ocazia zilei Unirii Principatelor Române am desfășurat o activitate, apelând la multe mijloace 

digitale.  

➢ Activitatea a debutat cu o prezentare Power Point (preluată de pe site-ul de resurse  

educaționale Twinkl.ro), cu ajutorul căreia elevii au înțeles cine a hotărât ca Principatele să se 

unească, când și cum.  

➢ În continuare, copiii au avut posibilitatea de a realiza o pictură digitală în Whiteboard  
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(steagul României), activitate foarte antrenantă pentru ei.  

➢ Pentru o mai bună înțelegere a evenimentelor specifice, dar și a importanței lor, s-au  

desfășurat câteva jocuri digitale (de pe site-urile Wordwall.net și Liveworksheets.com); copiii 

sunt foarte atrași de jocurile la care au fost foarte activi.  

➢ În încheierea activității, elevii au realizat un puzzle, descoperind în imaginea finală  

fotografii și simboluri ale Zilei Unirii (puzzle preluat de pe site-ul Jigsawplanet.com).  

➢ De asemenea, au avut parte de o audiție muzicală “Hora Unirii”, accesând canalul Youtube.  

 

Feedback-ul pe care l-am primit din partea elevilor de fiecare dată când am utilizat resurse 

digitale, mă determină ca la revenirea în clasă, să îmbin metodele predării clasice cu elementele 

digitale. Elevii au fost încântați de activitate, dorindu-și ca toate activitățile să se desfășoare în acest 

mod! 

Tehnologia evoluează în fiecare zi, cadrele didactice fiind nevoite să țină pasul cu elevii, care 

pasionați de gadgeturi smart, jocuri online și aplicații atractive, nu mai sunt atrași de vechile metode 

de învățare.  

Dezvoltarea tuturor produselor educaționale cu ajutorul tehnologiei, face ca noile generații de 

elevi să meargă cu plăcere la școală! 
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Promovarea imaginii școlii prin activitățile desfășurate online 

 

 

Autor: prof. pt. înv. primar Cristescu-Popescu Ecaterina 
 

 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate ,chiar și în această 

perioadă .Școala noastră și-a desfășurat activitatea în online din 6 noiembrie 2020,deoarece orașul 

Lugoj a intrat în carantină. Aflată în inima oraşului, şcoala noastră,Școala Gimnazială Anișoara 

Odeanu,Lugoj este o instituţie de prestigiu din oraş care, prin activităţi şi iniţiative ,susţinute de un 

personal calificat şi motivat îşi reafirmă mereu renumele bazat pe calitate.Începuturile şcolii datează 

din anul 1720.Din 1964 și până în prezent ,școala funcționează cu clase primare și gimnaziale , cu 

predare în limba română și germană. Suntem convinși că oferim educație de calitate ,deoarece elevii 

care au urmat cursurile școlii noastre şi-au dezvoltat aptitudini care le-au deschis oportunitatea de a 

cunoaşte valorile propriului popor, a propriei ţări, capacitatea de a le compara şi de a observa 

diferenţele acestora faţă de marea comunitate europeană. 

Părinții și elevii sunt liberi să aleagă unitatea școlară care răspunde nevoilor lor . Această 

dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să se organizeze în așa 

fel încât să corespundă nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie 

să aibă capacitatea şi să fie pregătită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale 

“clienților”. Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, 

dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile.Şcoala noastră dispune de:37 săli de clasă,4 laboratoare 

(fizică, chimie- biologie, şi două de informatică),cabinet psihologic, bibliotecă (peste 4500 volume), 

două săli de sport,două terenuri de sport. 

O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii.  

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înțeleagă importanţa mediului şi a schimbărilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’ , ce ţine pe 

de o parte, de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi ,pe de altă parte, de activitatea 

desfăşurată de angajați - cadre didactice. 

Activităţile desfășurate pentru  promovarea imaginii școlii în anul şcolar curent au fost variate.O 

învățătoare din școala noastră a avut o idee strălucită ,care a adus multă bucurie copiilor,alungând 

monotonia orelor petrecute în fața unui ecran, prin Proiectul ”Ziua mea specială”. Fiecare elev a avut 

o zi în care și-a prezentat pasiunile,lucrurile care îl atrag sau sporturile pe care le practică. Doamna 

învățătoare a transformat astfel,  clasa virtuală într-o clasă în care fiecare elev a avut ziua lui specială, 

printr-o planificare rigurosă,folosindu-se de pasiunile lor în predarea conținuturilor. 

Proiectele doamnei învătătoare au fost transminse și în spațiul virtual.Și, după cum bine știm, 

jocurile și poveștile sunt buni prieteni ai copiilor, am realizat activități cu preșcolarii  grădinițelor din 

oraș. În acest scop,a fost  demarat proiectul ”Povești la gura sobei”. 

Părinții și viitorii elevi,în urma invitatiilor primite ,au devenit membrii unui grup pe Facebook 

unde au putut asculta și   viziona povești citite de către învățătorii claselor a III-a și a IV-a, au jucat 

online jocuri special create pentru ei.Aceste activități s-au desfășurat în lunile noiembrie și 

decembrie .În data de 22 decembrie 2020 elevii au primit cadoul de la Moș Crăciun-Pinocchio  , o 

piesă de teatru, o transmisiune  live cu sprijinul  Asociației CREAS și a actorilor Victor Bucur  și 

Daniel Burcea.  În data de 1 Decembrie 2020 ,a avut loc o expoziție online cu creațiile plastice ale 

elevilor din ciclul primar,școala nostră remarcându-se din nou în comunitate. 

Magica frumusețe a iernii a fost surprinsă în lucrările elevilor noștri și în cadrul unei expoziții 

internaționale de artă pentru elevi.Elevii  școlii noastre s-au remarcat și  în cadrul unui eveniment 
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organizat de Primăria Municipiului Lugoj, ”Iată, vin colindătorii!”, în luna decembrie, iar în luna 

ianuarie în cadrul unui Concurs Județean  de Recitare online,”Parfum de poezie”,obținând premii și 

mențiuni. 

Cu mijloace și metode variate,cu rezultatele elevilor, cu talentul lor, cu pasiunea noastră 

continuăm să promovăm și acum unitatea noastră școlară în comunitatea locală. De asemenea, pentru 

ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor spaţii educaţionale confortabile, 

sigure, adaptate nevoilor micilor școlari, atât fizice cât şi psihologice. 

În concluzie ,comunicarea şi crearea imaginii instituţiei de învăţământ pe piaţă – prin 

intermediul activităților desfășurate și apoi date publicității– constituie un obiectiv deosebit de 

important, deoarece contribuie fundamental la creşterea numărului de solicitări din partea părinților 

și a elevilor. 

 

 

Bibliografie: 

1. Iosifescu, Ș., Calitatea educației- concept, principii, metodologii-, București, 2007 

2. https://scoli.didactic.ro/scoala_generala_nr_6_lugoj 
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Importanța activităților educative realizate                                                                          

în online pentru promovarea imaginii școlii 

 

Prof. înv. primar  Cristian Gabriela 

Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Galați 

 

Școala on line a reprezentat și reprezintă în continuare o mare provocare pentru toți cei implicați 

în procesul educațional și nu numai. Educatori , copii și părinți au fost nevoiți să se adapteze unui 

scenariu pentru care nu erau pregătiți. 

Fără a avea o infrastructură tehnologică adecvată, fără abilități digitale , fără platforme on line 

accesibile tuturor, cu resurse didactice digitale și multimedia limitate , cadrele didactice au fost 

nevoite să se găsească soluții viabile pentru a asigura tuturor copiilor o educație de calitate. 

Școala on line la clasa pregătitoare a fost și este în continuare pentru mine o provocare căreia 

încerc să îi fac față zi de zi. 

Am încercat și am reușit să: 

-stabilesc un orar care a fost stabilit de comun acord cu părinții ținând cont de schema orară și 

planificarea calendaristică; 

-stabilesc un program zilnic care să fie respectat de către toți elevii. Chiar dacă pentru elevi a 

fost uneori mai greu să respecte un program învățând de acasă și fiind expuși la toate atracțiile casei 

(TV, telefon, tabletă, jucării, pat, fotolii etc.), într-un final se pare că organizarea și planificarea 

programului zilnic a dat rezultate bune. 

-implic părinții în procesul educațional. 

-le sugerez organizarea spațiului de lucru al copiilor,un spațiu în cadrul căruia să nu intre alte 

persoane pe durata orelor online; 

- aplic tehnica Pomodoro: 25 min activitate și 5 min pauză; 

- să prezint filmuleţe şi jocuri interactive care să necesite prezenţa copilului pentru un timp scurt 

în faţa ecranului; 

-să încep programul cu ceva relaxant, un dans, o glumă, un joc pentru a crea o atmosfera 

relaxantă; 

-le dau foarte multe provocări practice;  

Școala online presupune o reorganizare cokmpletă  a felului în vare este abordat procesul 

instructiv educativ,începând cu metodele și tehnicile de predare învățare , cu procedeele de lucru,cu 

gestionarea corectă a timpului și finalizând cu materialele și mojloacele didactice folosite. Lipsa unui 

dialog autentic cu clasa,cu părinții este un minus care apare în acest tip de învățare . 

Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii în noul sistem, este 

unul extrem de important. Părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze activitatea de 

acasă și să se asigure atât de funcționarea fizică a sistemului informatic, de frecventarea cursurilor de 

către elev, cât și de motivarea și implicarea acestuia în actul de învățare. De asemenea, părintele 

deține rolul de suport emoțional pentru stările specifice acestei perioade restrictive. Trebuie să 
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empatizeze cu copilul, să discute cu el, oferind multe explicații despre situația actuală și să susțină 

cauza educației și a învățării, chiar și în aceste condiții dificile. 

Cu toate că interesul tuturor actorilor educaționali este foarte vizibil , procesul de instruire își 

pierde, din punctul meu de vedere, din calitate și din consistență. Există, conform studiilor efectuate 

de specialiști, probleme legate de nivelul scăzut al rezultatelor școlare, dar sunt convinsă că noile 

experiențe prin care trecem cu toții vor reprezvor reprezenta puncte de plecare pentru găsirea unor 

soluții eficiente de reglare a procesului de învățămant. 

 

Bibliografie: 

https://revistacariere.ro/inspiratie/educatie/scoala-online-intre-provocare-si-schimbare 
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Copilaria in mediul online 

 

 

SCOALA „DUILIU ZAMFIRESCU” FOCSANI                                                    

GRADINITA NR. 7 FOCSANI 

Prof. Inv. Prescolar: CRISTIAN VIOLETA 

 

 

Am ales sa fac parte din acest proiect care se adreseaza copilariei timpurii  din urmatorul motiv: 

educatie de calitate, intr-o forma curajoasa si creative, alaturi de iubirea si ingrijirea copiilor, este 

absolute necesara pentru a crea o lume in care sa traim fericiti si cu sens, noi si copiii nostril, acum si 

in viitor. 

Gradinita online s-a nascut in luna martie din dorinta de a ne sustine  emotional in perioada care 

urmeaza, cand ne confruntam cu totii cu un virus necunoscut. Ne-am spus la inceput  ca atata timp 

cat nu putem fi impreuna in clase, afara la joaca, putem fi impreuna pe MEET, pentru a crea o poveste 

fara precedent. 

Ne-am  simtit  aproape unii de ceilalti si am explorat diverse modalitati de invatare pana am 

ajuns la o formula de colaborare cat mai apropiata de programul , ritmul si nevoile unui copil 

prescolar. Punem accent pe jocurile interactive, alternam activitatile statice cu cele de 

miscare, parcurgem toate temele de studiu si activitatile structurate pe domenii experientiale la fel ca 

in gradinita. 

De la intalnirea de dimineata, la gimnastica, de la activitatile si proiecte tematice si pana la 

misterioasa lume a cifrelor si literelor, toate intalnirile au un lucru in comun: EMOTIA. Este emotia 

revederii, emotia descoperirii lucrurilor, emotia unei excursii in cea mai indepartata gradina zoo, 

emotia de a comunica cu ceilalti atunci cand situatia nu ne poate aduce laolalta in acelasi spatiu. 

Pe MEET suntem in acelasi timp si cu acelasi scop: sa ne petrecem timpul impreuna, sa 

descoperim lucruri noi, sa comunicam altfel. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ȘI MEDIUL ONLINE 

 

 

Prof. Mirela Crivinanțu 

Grădinița P. N. Nădrag 
 

 

Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei 

trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Şcoala este un element esenţial al oricărei 

comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O 

şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii.  

Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, 

oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Promovarea imaginii grădiniței noastre de-a lungul timpului a avut în vedere:  

 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele 

educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; 

 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul 

promovării imaginii instituției noastre  

 promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, 

internet). 

În martie 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda 

cursurile față-în-față, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și de 

cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Atât copii cât 

și adulții sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților 

profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în acest sens, utilizarea noilor 

tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. Toate aceste elemente au, cu 

siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc 

„peste noapte” a pus societatea în fața unei provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-

o până în prezent. 

A urmat crearea unui plan pentru asigurarea continuității în educație, prin intermediul 

mediului online. Apoi am trecut la implementare. Din interacțiunea cu părinții, am aflat că micuților 

le este dor de noi, educatoarele de care se atașaseră atât de mult, și încă din primele zile am 

inițiat sesiuni video pe Zoom. 

Activitățile cu copiii se desfășoară, de asemenea, pe o platformă pentru grădinițe și pe pagina 

de Facebook a grupei, unde încărcăm materiale de lucru, filmulețe realizate sugestii de lectură și 

cântece. În prezent, fiecare plan este evaluat săptămânal și, în funcție de feedback-ul 

primit, decidem următorii pași, frecvența intervențiilor, volumul și diversitatea activităților. 

Nimic nu este lăsat la întâmplare. Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie 

aspectul cel mai dificil în efectuarea activităților de acasă. La grădinița noastră, copilul și nevoile 

sale individuale se află în centrul atenției noastre, iar activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare 

a observării directe a preocupărilor și evoluției sale. În cazul preșcolarilor, ajutorul din partea 

unui adult este indispensabil. În plus, dacă vorbim de indicatorii de care ținem cont, nu toți copiii 

pot performa online așa cum o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar contactul fizic cu educatorul, 

persoana cu care sunt familiarizați în metoda de predare, lipsește. 

Educatorul trebuie să țină cont de vârsta copiilor, de modul în care aceștia asimilează 

informațiile, modul în care au deprins învățarea, timpul pe care îl poate aloca părintele zilnic, prin 

prezența online, pregătirea și realizarea activităților, dar și de obiectivele educaționale pe termen 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

33



mediu și scurt. În ultimele săptămâni, am încercat o adaptare a curriculei și a planului educațional 

propus la început de an. 

În vremea covid-19 asigurarea suportului emoțional și conectarea cu preșcolarii atât din 

perspectiva părinților, cât și a educatorilor contează mai mult decât cantitatea de activități sau scopul 

lor. 
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Rolul profesorului creative în activitățile educative realizate în online                           

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Mihaela C. 
 

 

Educația este un domeniu important într-o societate, tocmai de aceea și acest domeniu la fel ca 

și celelalte are nevoie de o formare și adaptare continua pentru a face față cerințelor societății de 

astăzi. Una dintre aceste schimbări s-a petrecut începând cu luna martie a anului 2020 când am 

încercat, noi, profesorii să devenim mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu toate 

schimbările ce apar în societate. Școala online a venit ca un șoc  însă și ca o necesitate de folosire a 

noilor tehnologii, a noilor programe, platforme educaționale. Poate că din punct de vedere emotional 

nu eram pregătiți pentru o astfel de trecere însă ușor, ușor ne-am adaptat de la prezența fizică în școala 

la prezența în mediul online. Ca orice alt profesor, m-am mobilizat și mi-am creat conturi pe platforma 

Microsoft Teams pentru toți elevii și profesorii ce predau la clasă. Am folosit ca metoda lor de 

organizare a informațiilor pe zile și am transformat-o în săptămâni pentru a le fi mai ușor să găsească 

lecțiile. Am denumit folderele cu datele exacte pentru ca elevii care nu pot intra zilnic să se orienteze 

rapid și să parcurgă lecțiile în ordine. Le-a plăcut și lor ideea. 

Practic ceea ce desfășuram la școală, prin prezență fizică, acum s-a desfășurat online. Toate 

activitățile educaționale și cele extracurriculare desfășurate online au căpătat contur și au contribuit 

la promovarea imaginii școlii. Elevii s-au implicat cu drag în toate activitățile desfășurate. 

Desigur, pentru ca activităţile didactice să constituie procese creative, este necesar ca profesorul 

să fie creativ chiar dacă activitățile s-au desfășurat online. Creativitatea și imaginația este ceea ce 

duce copiii la îmbrațișarea formelor divergente de gândire ce duc spre inovare prin procesul ideilor 

și experiențelor unice. Ken Robinson, în anul 2001, afirma faptul că nu creștem în creativitate ci că 

aceasta este prezentă la începutul anilor în copilărie și noi suntem educați în afara ei. Pe parcursul 

școlarității, creativitatea este sau nu stimulată de către profesori. Profesorii sunt cei care pot stimula 

sau inhiba manifestarea creativității la elevi. Cadrul didactic din învățământul primar are dispoziție 

diverse criterii și metode pentru a măsura/evalua creativitatea elevilor. Unele dintre aceste sunt: 

observarea comportamentului elevului în clasă, analiza gândirii creative prin diverse teste, studierea 

factorilor de personalitate și a inteligenței, aprecierea opiniilor colectivului de elevi, analiza 

produselor activității școlare, originalitatea elevilor.  

Din literatura de specialitate putem extrage câteva trăsărurile principale ale profesorului creator 

precum: îmbinarea muncii practice cu cea teoretică, motivaţie şi angajament puternice, imaginea de 

sine pozitivă, ţinerea pasului cu noutăţile, flexibilitate, inteligenţă, curiozitate, şablonism sau rutină, 

capacitate de explorare a noi teritorii şi metode, capacitate de imaginaţie şi intuiţie, profesorul creator 

este motorul care pune în mişcare colectivul de specialişti, pasiunea şi curajul etc. Atitudinea 

profesorului este deosebit de importantă în relaţia sa cu elevii săi. Nu este deloc indicată o poziţie 

foarte autoritară, oarecum despotică. O asemenea atitudine creează blocaje afective, iar copii nu 

îndrăznesc să pună întrebări, se tem de eşec. E nevoie de un climat democratic, destins, prietenos.  

Autoritatea unui profesor nu se bazează pe constrângere, pe frică, ci pe competenţa sa 

profesională, pe obiectivitatea şi ţinuta sa ireproşabilă. El trebuie să fie apropiat de elevi, îngăduitor 

(în anume limite fireşti) şi să încurajeze imaginaţia, sugestiile mai deosebite pentru ca elevii să-şi 

poată manifesta în voie curiozitatea, spontaneitatea. Ar trebui să fie ceva firesc ca o idee originală, 

mai aparte (dar cu bun simţ), să fie recompensată cu un punct un plus la notare, chiar dacă prin ea nu 

s-a putut soluţiona chestiunea în discuţie.  

Chiar și în mediul online, profesorul își poate manifesta creativitatea prin activitățile desfășurate 

cu elevii săi, promovând astfel imaginea școlii. 
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Educația online 

 

 

înv. Croitoriu Cezara 

Școala Gimnazială "Ion Creangă" Tg. Neamț 
 

 

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune 

adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării 

tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii 

școlii. 

  

Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 

perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii  și colegii cu întâlnirile 

mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în 

cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la 

derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate conduce 

la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

  

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, 

atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor și studenților pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 

învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să 

transmită un mesaj important elevilor/studenților: învățarea continuă dincolo de școală și cu 

instrumente online accesibile tuturor și cu multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja 

elevii  să învețe și să lucreze independent. 

  

Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 

online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu 

entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

  

În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile 

tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare în mediul 

online presupune o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, 

a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, 

mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și elevi, deopotrivă) pentru o astfel de 

experiență didactică. 

  

Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a fost 

determinat în a lua decizii și a implementa diferite modalități de interacțiune educațională între 

cadrele didactice și elevi. În cele mai multe situații,  cadrele didactice și/sau elevii au accesat diferite 

forme educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale (de la mijloace de comunicare 

informaționale precum Whatsapp, Facebook Messenger, e-mail, serviciul Drive, Skype, la platforme 

educaționale variate care au fost promovate în această perioadă pe internet și sunt în varianta free 

- Google Meet, Zoom și aplicații ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl, Digitaliada, până 

la platforme educaționale recomandate instituțional, precum Suita Google for Education, Google 

Classroom, Edmodo, EasyClass și ClassDojo sau platforma educațională Moodle cu precădere pentru 

mediul universitar). 

Lista prezentată nu este exhaustivă; internetul abundă de sugestii de instrumente online care pot 

fi accesate în această perioadă ca forme de organizare a activității educaționale. 
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În mod firesc, noul demers educațional va avea efecte în ceea ce privește influența mediul 

educațional astfel construit asupra rezultatelor învățării elevilor. 

În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-

pregătire, care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa 

învățarea de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces 

facil la infrastructură, resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor/studenților care 

trebuie să dețină abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități 

pentru utilizarea resurselor online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și de 

autoevaluare, abilități de organizare și de management al învățării, să dispună de interes și motivație 

pentru învățare, de abilități de a comunica cu grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și 

promptitudine în rezolvarea sarcinilor, dar și la e-pregătirea profesorului, care trebuie să 

demonstreze experiență relevantă în utilizarea TIC în procesul didactic, cunoștințe și abilități pentru 

manipularea hardware-ului și a software-ului, abilități de selectare critică a resurselor educaționale, 

adaptarea stilului de predare la noul mediu de învățare, manifestarea de atitudini pozitive față de 

tehnologie. 

E-pregătirea pentru mediul educațional de tip online determină efecte pozitive în planul 

performanțelor școlare/academice, se asociază cu creșterea satisfacției pentru activitatea de învățare, 

cu implicarea și cu trăirea stării de bine. În caz contrar, efectele sunt negative, fiind identificate atât 

în planul scăderii performanțelor în învățare (neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback întârziat 

din partea profesorului etc.), în plan comportamental prin neimplicare în activitate, scăderea gradului 

de motivație pentru învățare, scăderea capacității de concentrare a atenției, și mai ales în plan 

emoțional, prin manifestarea nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe 

cu profesorul/colegii. Toate acestea se reflectă în plan psihologic prin creșterea nivelului de frustrare 

și a nivelului de stres , ceea ce poate conduce la creșterea gradului de agresivitate și la apariția 

sindromului de burnout. 

  

Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire prealabilă are 

efecte pe termen lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, cum este cea în care ne 

aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional. 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                   

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Prof. înv. Primar Croitoru Luminița 

Școala Gimnazială Traian, Brăila 

 

 
 

Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional, de investigațiile 

făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de calitatea profesorilor care susțin 

educația. 

 

Această promovare implică o activitate umană sau un sistem de activități orientate spre 

satisfacerea cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali. 

 

Obiectivul general în promovarea imaginii școlii, este de crea o imagine pozitivă a instituției și 

a ceea ce reprezintă sistemul de învățământ în comunitate. 

 

Se dorește realizarea unei educații la standar de calitate, ținând cont de caracteristicile 

individuale ale elevilor, în vederea adaptării la schimbarea continuă a societății, condiție esențială a 

progresului economic și cultură. 

 

Situația actuală ne-a adus schimbări majore într-un timp foarte scurt. Mutarea din mediul fizic 

în mediul online a fost una dificilă, a avut nevoie de o perioadă d acomodare, dar nu imposibilă. 

Pentru elevii nostril și pentru buna lor educație ne-am perfecționat și am ales să continuăm să face 

educație chiar și într-un mediu mai putin familiar pentru unii. La fel de greu le-a fost și copiilor, dar 

și părinților. 

 

Nenumăratele platforme și site-uri de educație online ne-au ușurat și mai mult procesul de 

predare-învățare-evaluare.  

 

Școala noastră a organizat și în mediul online diferite activități care au contribuit semnificativ 

la creșterea performanțelor elevilor:  ateliere creative împreună cu profesorii de educație plastic și 

religie, educație rutieră cu elevii de învățământ primar, educație pentru sănătate cu preșcolarii, 

participarea la diferite concursuri școlare în mediul online. 

 

Consider că un lucru important este ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne 

și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. 

 

Imaginea școlii trebuie de fiecare data adaptată noilor schimbări, aceasta să reflecte munca și 

pasiunea pentru meseria de dascăl și să ofere elevilor mediul propice pentru o educație de calitate. 

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

38



  

PARTENERIATUL ŞCOALĂ - FAMILIE,                                                               

FACTOR IMPORTANT ÎN FORMAREA 

ATITUDINII POZITIVE A ELEVILOR 

 

Croitoru Pădurețu Bogdan Gabriel 

Școala Gimnazială Năsturelu 
 

 

Şcoala și familia urmăresc acelaşi scop educativ, formarea tinerilor pentru a deveni personalităţi 

multilateral dezvoltate care să poată face faţă dinamicii sociale, schimbărilor profunde şi alese din 

societate. 

Colaborarea dintre cadrele didactice şi părinţi se realizează potrivit obiectivelor şi nevoilor 

educative ale unei perioade anumite din viaţa copiilor şi a grupului de elevi. Experienţa noastră oferă 

învăţăminte valoroase în privinţa alegerii unor obiective adecvate în sfera colaborării cu părinţii. Ele 

sunt rezultanta preocupărilor meritorii ale cadrelor didactice, care înţeleg importanţa desfăşurării unei 

activităţi creatoare şi sistematice în acest domeniu. Iniţiativele îndreptate spre valorificarea lor sunt 

însă izolate. Tocmai această situaţie reflectă, o dată mai mult, nevoia elaborării unei noi programe a 

muncii educative, în vederea îmbunătăţirii conţinutului şi strategiilor de colaborare a şcolii cu familia. 

Pornind de la realităţile şi exigenţele actuale, considerăm că sistemul nostru de colaborare între 

şcoală şi familie trebuie să asigure: 

- Obiectivele şi acţiunile specifice trebuie să fie stabilite în funcţie de obiectivele generale ale 

educaţiei şi de condiţiile concrete ale organizării procesului educativ; 

- Colaborarea şcolii cu familia să asigure unitatea influenţelor educative asupra elevilor, 

continuitatea în munca de educaţie de la o etapă la alta, a fiecărui elev în parte; 

Considerăm că pe aceste coordonate se poate asigura şi îmbunătăţirea formelor de cooperare 

între şcoală şi familie, adaptate cerinţelor specifice societăţii democratice în curs de afirmare.Este 

bine cunoscut faptul,că modalitatea prin care oamenii pot fi determinaţi să se implice în viaţa şcolii 

pe căi formale este să fie implicaţi mai întâi pe căi informale. 

Implicarea informală înseamnă participarea la activităţile unui grup de lucru sau ale unui 

comitet, la nivelul căruia se iau decizii care privesc şcoala, cum ar fi: 

- consiliul de administraţie; 

- consiliul părinţilor; 

- grupul de sprijin al unui proiect. 

Organizarea eficientă a lectoratelor cu părinţii este un aspect foarte important, ce trebuie avut 

în vedere. Fiecare om este unic în felul lui. Este indicat să li se prezinte părinților câteva aspecte care 

influențează reușita în viață și care pot, sau nu pot, fi influențate de educație dar de care educația și 

instrucția trebuie să țină seama (de exemplu, temperamentul, aptitudinile și caracterul). Trebuie ca 

părintele să cunoască posibilitățile copilului și să nu-l suprasolicite riscând un eșec școlar, sau să nu 

se mulțumească cu rezultate mediocre acolo unde ele pot fi mai bune. Este important ca părintele să-

și cunoască copilul pentru a ști către ce școală și, mai târziu, către ce profesie să-l îndrume pentru a 

reuși în viață. 

După prezentarea temelor se pot face dezbateri dacă părinții au neclarități. Pe lângă astfel de 

teme, în cadrul lectoratelor cu părinții se pot aborda teme cerute de părinți sub formă de dezbateri 

online (exemplu: teme legate de realizarea unor sarcini școlare sau de formarea unui stil de muncă 

independent).  

O colaborare mai strânsă între școală și familie va duce la realizarea scopului final al activității 

educative, de formare a unei personalități creative și autonome. 

Şedinţa cu părinţii este eficientă dacă se respectă următoaele aspecte: 
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- toţi părinţii au aflat de şedinţă (prin scrisori şi mesaje trimise prin copii şi chiar prin telefon); 

- şedinţa este stabilită în concordanţă cu programul părinţilor; 

- coordonarea şi organizarea şedinţelor este făcută în parteneriat (prin schimbarea permanentă 

a rolurilor de preşedinte şi secretar); 

- se pune accent pe aflarea preocupărilor părinţilor şi alocarea timpului pentru discutarea 

acestora; 

- întâlnirea se transformă în experienţă pozitivă. 

Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii, în îndeplinirea obiectivelor acesteia. 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să obţină rezultate 

foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să păşească pe treptele superioare 

ale învaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. 

Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în 

educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj 

bine pus la punct.  

În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic reprezintă un element 

esenţial în cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la avantaje personale, cu alte cuvinte 

competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică profesională. 

Problemele cele mai spinoase par a fi cele legate de particularităţile de vârstă ale copiilor, de 

aprecierile părinţilor faţă de situaţia şcolară, de gradul supravegherii copiilor în familie şi, în general, 

de atmosfera creată în colectivul familiei, în sistemul măsurilor comune ale şcolii cu familia trebuie 

avute în vedere toate aceste aspecte. Este necesară deci o colaborare strânsă între şcoală şi familie, 

între familie şi şcoală, care să ducă la realizarea scopului final al activităţii educative, de formare a 

unei personalităţi creative şi autonome. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ONLINE ȊN ȊNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 

Croitoru Pădurețu Camelia Maria 

Grădinița cu P. P. NR. 5 Zimnicea 

 
 

Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 

de perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Comparativ cu școlile care au 

putut migra în timp real (cu mai mult sau mai puțin succes) către modele de educație online, nevoile 

preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare 

și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată provocare (pentru 

preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. 

Trecerea la activităţile online a fost dificilă. Nu se pot compara activităţile din timpul când eram 

cu toţii, la grădiniţă, cu programul ştiut din orar, cu scopuri şi obiective delimitate precis, pentru 

fiecare activitate, cu activităţile online de acum, când trebuie să ne conectăm, la anumite ore din zi, 

uneori fluctuante, respectând şi programul părinţilor (care unii dintre ei muncesc, au servicii). Lecţiile 

desfăşurate acum online, sunt mult mai dificil de realizat, din punctul de vedere al pregătirii cadrului 

didactic.  

Personal, a trebuit să mă familiarizez rapid cu modul de desfăşurare a unor lecţii online, să 

proiectez diferit conţinuturi informaţionale în aşa fel încât să poată fi înţelese şi asimilate de copii de 

la distanţă, să creez mijloace didactice diverse, în format Word sau digital etc. Copiii sunt extraordinar 

de încântaţi şi abia aşteaptă următoarea activitate la distanţă. După ce s-au obișnuit cu noi noţiuni, ca 

,,mail’’, ,,platformă’’, ,,conexiune’’, ,,aplicaţia Zoom’’, etc. şi şi-au format unele deprinderi digitale 

cu grad de noutate, sunt foarte atraşi de conţinutul informaţional al activităţii online. 

Sunt motivată să continuu  lecţiile la distanţă din dorinţa de a rămâne conectată cu copiii şi 

părinţii  şi am în primul rând în vedere ideea că educaţia este cea care va putea schimba lumea şi care 

nu trebuie nicicum întreruptă. Sunt convinsă, însă, că vom ieşi cu toţii mult mai câştigaţi din 

experienţa acestor zile, când ne desfăşurăm activitatea didactică exclusiv online. Eu, ca educator, deşi 

am fost şi sunt nevoită să mă adaptez din mers noului tip de învăţare, am deprins tehnicile desfăşurării 

demersurilor didactice pe platforme de învăţare la distanţă (Zoom) şi mă simt un creator de educaţie 

modernă, un facilitator de instruire nouă, pentru copiii din grupa mea.  

Am folosit iniţial, în primele zile ale acestei ”vacanţe forţate” Facebook (avem grupul grupei, 

unde postez sarcinile de lucru, diverse teme, fişe create, linkuri, videoclipuri etc.), Facebook 

Messenger (copiii răspund cerinţelor date, ajutaţi bineînţeles de părinţi, ataşând fotografii cu fişele 

din caiete şi cu alte teme creative, în care sunt atraşi); apoi e-mailul şi WhatApp creat anume pentru 

postarea anumitor teme. Am utilizat apoi minunata aplicaţie Zoom, unde am desfăşurat deja activităţi 

online integrate. Am ales gradual aceste resurse/ instrumente digitale, aplicând principiul didactic 

,,învăţarea să se desfăşoare de la simplu la complex’’. Am dorit să îi adaptez pe copii şi părinţi cu 

cele cu care erau deja familiarizaţi (Facebook, Facebook Messenger), apoi cu cele mai simplu de 

utilizat (e- mailul), trecând treptat la unele mai dificil de înţeles pentru ei şi să realizăm învăţarea 

digitală a utilizării platformei Zoom, care implică un set de reguli de respectat, pentru o accesare 

eficientă şi creativă. 

Ȋn activităţile cu preşcolarii am folosit tehnici şi aplicaţii digitale diverse, foarte utile, în munca 

de predare - învăţare. Am evoluat foarte mult și m-am adaptat relativ repede la noile condiţii de 

învăţare, la fel şi copiii, care sunt atraşi de acest mod de învăţare şi dornici să descopere cât mai multe 

lucruri. M-a ajutat mult faptul că, în urma deselor activităţi cu conţinut digital, efectuate anterior în 

clasă, la diferite activităţi şi momente din activităţi, părinţii au înţeles, în totalitate, faptul că telefonul 

/ calculatorul / tableta le sunt necesare copiilor lor în scop educaţional, pentru a da plus de valoare 

actelor predării-învăţării- evaluării, pentru a trece de barierele predării tradiţionale şi a ieşi dintre 
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pereţii sălii de grupă. De asemenea, am norocul de a avea un colectiv de părinţi foarte bun, unit, 

părinţi care acceptă noul în educaţie şi cu un nivel material mediu spre bun. În aceste zile, de exemplu, 

la orele stabilite de comun acord, sunt alături de copiii lor şi îi ajută la realizarea conexiunilor (au 

implicat pentru început şi pe alţi membri ai familiei).  

Şi părinţii şi copiii au înţeles rapid, tot prin comunicarea online, pe Facebook Messenger şi e-

mail care este rostul implicării şi eforturilor noastre comune, pentru a realiza frumoase experienţe de 

învăţare la distanţă. Probleme au fost şi cu înţelegerea respectării paşilor de urmat pentru conectarea 

la Zoom. Cu răbdare şi disponibilitate, s-au rezolvat, rând pe rând. Planific şi desfăşor activităţi 

integrate, de exemplu am integrat domeniile Limbă şi comunicare, Ştiinţe, Om şi Societate, 

Cunoaşterea mediului și Arte şi Joc şi mişcare.  

Copiii au lucrat pe fişele trimise anterior, dar şi pe caiete, la indicaţia şi după modelul prezentat 

de mine. Au sarcini diverse, iar activitatea se încheie prin interpretarea unor cântece şi realizarea unor 

mișcări indicate de versuri.  

Avantaje: copii sunt mai atenţi, lucrează individual cu interes sporit, ştiind că sunt văzuţi / auziţi 

de alte persoane; ne formăm competenţe noi de lucru online, dezvoltându-ne la nivelul 

personalităţilor. Chiar dacă pe repede înainte, s-a dezvoltat un nou mod de învăţare, modern, care a 

presupus crearea unor resurse utile şi pentru viitor, clasele digitale şi platformele aferente. 

Dezavantaje: sesiunile de lucru presupun foarte mult timp alocat din partea cadrelor didactice; 

acestea trebuie să creeze scenarii didactice minuţios pregătite, atractive, inedite, fără ,,timpi morţi’’; 

trebuie căutate sau create materiale care se pretează, unele trebuie transmise copiilor; fişele de acasă 

pe care copiii le transmit tot online sunt trimise în mod abrupt’, cadrul didactic fiind nevoit să stea 

conectat online pe tot parcursul zilei, pentru a trimite feedbackuri rapide tuturor. Fiind educatoare, 

îmi lipseşte comuniunea, apropierea caldă cu copiii, cu zâmbetele lor şi cu unele discuţii prelungite 

în diverse subiecte (în sesiunea online nu prea ne permitem să deviem de la firul activităţii propus). 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                   

pentru promovarea imaginii grădiniței 

 

Prof. înv. preș. Csinardi Angela Liliana 

Grădinița Voinicel 

 

 

Educația este cel mai important motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne, să reacționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern, adaptat 

nevoilor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și părinților acestora.  

Promovarea imaginii Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru 

o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Educația este 

obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este liber să aleagă. 

Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de 

implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora.  

Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta 

programul educaţional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. Şcoala este un element esenţial al 

oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O 

şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii.  

Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, 

oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.  

De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru promovarea şi 

atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună imagine 

posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi 

cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. 

Nevoile lui sunt centrale. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost:   

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale, 

baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;  consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; 

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național 

• în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele 

de pe piaţa muncii locale / regionale;  promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse 

informaţionale (presă locală scrisă, internet). 

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

43



 

Promovarea imaginii școlii                                                                                               

Școala Online 

 

Prof. Cucea Carmen Andrea                                                                                              

Școala Gimnazială ,,Miron Neagu”, Sighișoara 

 

“Să nu-i educam pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să stim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învătăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 

Școala reprezintă mediul cu cele mai multe virtuți educaționale, fiind principala instituție 

furnizoare  de educație specializată în pregătirea resurselor umane ale unei țări. Astfel că, învățarea 

este un proces care determină o schimbare de durată a comportamentului educabilului, prin modul de 

a gândi, simți și acționa. Profilul de formare al absolventului învățământului gimnazial este structurat 

pe baza a opt competențe-cheie recomandate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii 

Europene.  

Competențele cheie sunt prezentate ca fiind rezultate ale învățării, fiind ansambluri de 

cunoștințe, abilități și atitudini care urmează să fie formate elevilor, ca instrumente ale culturii pentru 

învățarea pe parcursul întregii vieți. Odată cu intrarea în clasa a V-a, elevii pășesc pe o nouă treaptă 

a educaţiei. Pe parcursul celor patru  ani de școală, ei vor dobândi anumite competențe. Idealul 

educațional constă în dezvoltarea armonioasă a individului, în formarea unor personalități autonome 

și în asimilarea unor valori necesare dezvoltării personale. 

Deschiderea spre nou, spre o schimbare este evidentă și se datorează acestei societăți, care este 

într-o revoluție digitală, care nu poate fi ignorată, întrucât are un profund impact asupra evoluției 

societății. Adaptarea rapidă la evoluția acestor tehnologii este o necesitate a învățământului românesc, 

care presupune o regândire atentă a întregului sistem de educație. Internetul privit cu reticență inițial, 

a devenit un mediu de promovare prin care școala își poate construi o imagine favorabilă. 

Promovarea imaginii unei instituții se conturează prin rezultatele educaționale, folosirea unor 

strategii didactice adecvate în funcție de capacitățile, deprinderile și abilitățile fiecărui elev. În acest 

context, strategiile didactice ocupă un loc central în procesul instructiv-educativ, deoarece 

organizarea scenariul didactic se realizează în funcție de alegerea strategică a profesorului. Orice 

societate se înscrie într-un univers social, limbajul reprezentând axul central al individului prin care 

acesta se regăsește în planul identității, dar și în planul evoluției sale.  

De asemenea, este necesară o informare a comunității cu privire la oferta educaţională, 

programele și proiectele educaţionale, baza materială, resursele umane, dezvoltarea de parteneriate 

eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul promovării imaginii instituției, 

consilierea părinţilor privind orientarea şcolară. 

Transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi 

programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele școlarilor, proiectele 

educaționale derulate reprezintă un obiectiv la ora actuală.  

Familiarizarea, dobândirea de competențe digitale și lucrul cu resurse digitale fac parte din 

recomandările Consiliului European din 22 mai, 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea 

pe tot parcursul vieții. 

Școala online a reprezentat o provocare, o adaptare atât a elevilor, cât și a profesorilor deoarece 

întreaga strategie didactică a trebuit regândită, în așa fel, încât să se modeleze corespunzător asupra 

informațiilor de predate-învățate-evaluate. Platformele educaționale, resursele educaționale deschise, 
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jocurile didactice online, testele online utilizate au produs o schimbare a modului de gândire a 

protagoniștilor, profesorul modelând, creând lecții corespunzătoare care au dus la o asimilare altfel a 

informațiilor. Cadrele didactice au realizat activități instructiv-educative, astfel încât, să-i atragă pe 

elevi, să-i motiveze, creându-le un spațiu virtual sigur, prietenos.  

 

Pașii timizi ai cadrelor didactice spre o învățare eficientă în mediul online au presupus anumite 

criterii precum:  

 

➢ proiectare activităților-suport pentru învățarea online din perspectiva principiilor didactice 

și a celor privind învățarea online; desfășurarea activităților didactice în sistem online cu asigurarea 

calității actului educațional;  

➢ elaborarea, adaptarea, selectarea resurselor educaționale deschise, sesiuni de învățare pe 

platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate în 

procesul de învățare online;  

➢ instrumente de evaluare aplicabile online, pentru înregistrarea progresului elevilor; 

➢ feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activitățile desfășurate 

și a rezolvării sarcinilor de lucru; 

 

Uneori chiar și stimularea participării cadrelor didactice și elevilor la conferințe online, 

simpozioane online, parteneriate online, concursuri online poate reprezenta o strategie de marketing, 

deoarece prin modul pe care se fac cunoscuți stârnesc interesul pentru cunoașterea instituției pe care 

o reprezintă și imaginea școlii este astfel îmbunătățită. 

Imaginea școlii poate fi promovată online oferind beneficiarilor ceea ce au  nevoie, și anume, 

educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, participarea la 

activități extrașcolare.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ÎN ONLINE 

 

 

Prof. Înv. Primar, CUCEVAN LILIANA MINODORA 

Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău 

 
 

“Nu contează cât dăruieşti, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruieşti”. (Maica Tereza) 

 

Pornind de la acest motto mi-am 

ghidat și îmi ghidez activitatea pe tot 

parcursul școlii online. Mi-am dat seama 

încă din primăvara anului trecut, din 2020, 

când copiii mei erau elevi în Clasa 

Pregătitoare, că au nevoie de multă 

dragoste, afecțiune, înțelegere, iubire, 

încurajare, ghidare și nu numai de 

transmiterea și asimilarea unor cunoștințe. 

De acest context afectiv, plin de bunătate și 

bucurie, au avut parte de la început, de când 

au pășit pentru prima dată pe poarta școlii,  

deoarece, Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” din Zalău este un stâlp de temelie în educarea şi educaţia 

elevilor, în dezvoltarea trăsăturilor moral-civice şi spirituale. Iar în momentul în care ne-am întâlnit 

față în față, în online, la depărtare mare unul de celălat, erau total dezorientați... se simțeau singuri! 

Atunci mi-am spus și mi-am propus, ca elevii mei dragi, să nu simtă izolarea, distanța dintre noi, 

lipsa de comunicare cu colegii, prietenii și cu doamna învățătoare. Am creat, imediat, grupul  Clasei 

Buburuzelor pe WhatsApp, unde aveam posibilitatea să discutăm zi de zi, să ne trimitem mesaje, 

impresii, fișe de lucru, picturi și desene, fotografii cu diferite peisaje văzute de la fereastră, experimente 

pe care le-am făcut cu multă pasiune, mâncăruri gătite cu toată priceperea și dăruirea alături de cei dragi, 

înregistrări cu cântece, dansuri sau piese de teatru.  Așa am pornit în online... cu gândul și cu dorința de 

a-i face pe elevii mei să se simtă bine, importanți, creativi și am vrut să le induc această stare de bine 

prin activități inedite și foarte practice.  

Și așa, la începutul clasei I, mi-a venit ideea inițierii unui proiect educațional pentru a promova 

școala și la care să ia parte mai multe clase de elevi. În timpul vacanței de vară,  am avut oportunitatea 

de a participa la o conferintă internațională pe o platformă foarte bine gândită, structurată și de un real 

folos pentru această perioadă.  Acolo am găsit parteneri din Republica Moldova și din alte orașe din țara 

noastră și am înregistrat proiectului transnațional “Învățăm să dăruim, Învățăm să mulțumim!” 

Argumentul și importanța acestui proiect constă în fapul că gesturile simple luminează chipurile 

copiilor, un zâmbet poate schimba ziua şi chiar omul căruia i-l dăruieşti… gratis. Bucuria şi iubirea 

dăruită nu se epuizează niciodată, şi cu cât le oferi mai mult cu atât se întorc mai des în viaţa ta. 

Școala noastră sădeşte în inimile copiilor iubire şi îi învaţă să fie mai buni şi de ajutor. Este şcoala în 

care ne bucurăm din tot sufletul unii de alţii, de tot ce ne înconjoară, ne respectăm, ne ascultăm şi ne 

înţelegem! 

Pe lângă activitățile online de zi cu zi, mi-am dorit pentru elevii mei și prin acest proiect educativ 

să-i sensibilizez la nevoile celorlalţi, să îi conştientizez că există oameni, copii mai puţin fericiţi sau 

norocoși care suferă din anumite motive; să le formez atitudini de compasiune, dragoste, iubire faţă de 

semeni; să-i motivez la implicare, la dorinţa de întrajutorare. A fost un proiect de suflet, un program de 

voluntariat și donație pentru copii iar acțiunile lor pozitive s-au materializat în cadouri frumoase pentru 

alți copii mai puțin norocoși și mai greu încercați de soartă.. Am reușit să ieșim în evidență prin aceste 

acțiuni de voluntariat, acțiuni de suflet și am adus un plus imaginii școlii noastre prin bunătatea și 
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inocența copiilor din clasa I, pe care, nu de puține ori i-am numit îngeri, mesageri ai bunătății și purității. 

Bucuria și iubirea dăruită nu se epuizează niciodată, și cu cât le oferim mai mult cu  atât mai des se întorc 

în viața noastră!... Eu cred că aceasta este mulțumirea! 

Promovarea școlii în online, nu a fost atât de dificilă pe cât părea la început, deoarece numeroasele 

platforme și instrumente digitale mi-au permis să folosesc imaginea școlii în diverse ipostaze. Am 

realizat postere, afișe împreună cu echipa de proiect, am putut participa online la diferite întâlniri ale 

partenerilor noștri, am vizionat în direct recitaluri de poezii, colinde și chiar serbări cu ocazia Sărbătorilor 

de iarnă, am realizat cărți digitale cu diferite activități din proiect, am comunicat cu elevi și cadre 

didactice din Moldova și alte orașe din țara noastră. Am reușit să ne simțim mai aproape, să ne spunem 

părerile, să împărtășim împreună cu partenerii noștri idei, gânduri, dorințe, să legăm prietenii care nu se 

vor uita niciodată! 

Pe lângă multe lucruri negative care au apărut odată cu pandemia, cred că, tehnologia și școala 

online, mi-au dat posibilitatea să promovez școala peste hotare, să-i inițiez pe elevii mei într-un proiect 

transnațional având oportunitatea să relaționeze cu alți copii de aceeași vârstă dar din culturi diferite, să-

mi îmbogățesc tehnicile și cunoștințele cu experiențe noi, inedite și să cunosc dascăli minunați, devotați 

meseriei lor. Eu mai cred și sunt convinsă că, binele emoțional și profesional al meu, va fi și binele 

elevilor și al părinților.  

https://read.bookcreator.com/SBTGoXqaqqhYonWjEZ6u6j49UVh2/dCwjCY8tQz6tTdDw42diIw 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ONLINE 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CUCU IRINA - ELENA                                                       

GRĂD. CU P. N. NR. 1 BUSTUCHIN, JUD. GORJ 

 

 

Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități educative/didactice la 

distanță, în perioada suspendării cursurilor.  

 

Platformele educaționale online facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții 

săi.  

 

Pentru a susține activități de învățare, cadrele didactice și copiii folosesc mai multe mijloace 

specifice: 

• aplicații simple precum: WhatsApp, Facebook messenger. 

• platforme specializate de e-learning: Google Classroom, Moodle. 

• aplicații pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video: Zoom, Meet 

La acestea se mai adaugă aplicații online (Wordwall, Jingsawplanet) și platforma eTwinning. 

Prezentarea interactivă de noi cunoștințe presupune utilizarea calculatorului/telefonului în 

procesul predării. 

 

Resursele digitale sprijină respectarea ritmului propriu de învățare a preșcolarului. 

 

Pentru preșcolari, jocurile educative online au ca subiect deprinderea unor comportamente 

legate de alimentație, viață sănătoasă, sport, reguli de circulație, comportament în societate. Ele 

dezvoltă atenția și imaginația copilului și reprezintă o modalitate de joacă atractivă. 

 

Jocul este activitatea preferată a preșcolarului și are importante funcții instructiv-educative. 

Așadar, utilizarea  calculatorului în educaţia preşcolară constituie o modalitate de creştere a calităţii 

predării şi învăţării.          
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PROMOVAREA IMAGINI SCOLI 

 

PROF. INV. PRESCOLAR: CURUT ILINCA                                                           

SCOALA GIMNAZIALA VARCIOROVA                                                        

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOLVASNITA 

 

 

Consider ca dind foarte importantǎ existența unor strategii de marketing  în promovarea 

imaginii școlii, nu numai pentru a atrage elevi către școala ta, chiar pentru ai păstra sau ați face 

cunoscută activitatea. De ce? 

 

Sunt cadru didactic într-o școalȧ, din mediul rural. 
 

Am reușit ca prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate 

si prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele 

comune ale societăţii civile pentru realizarea proiectelor proprii, instituţii publice locale şi judeţene 

sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii. 

 

Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să răspundă 

socializării copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici)  am reuşit sǎ atragem atenia 

asupra potenialului elevilor nostri. 

 

Chiar dacă, crearea blog-ului școlii, a pornit de la o simplă activitate a unui curs de formare, nu 

am perceput-o ca pe o strategie de marketing, dar, asta a reprezentat de fapt într-un final. Prin 

prezentarea diverselor activități ce au fost derulate în școala noastră, imaginea școlii a fost vizibil 

îmbunătățită, iar atitudinea unora s-a schimbat. 

 

Uneori chiar și stimularea participării cadrelor didactice și elevilor la conferințe, simpozioane, 

parteneriate poate reprezenta o strategie de marketing, deoarece prin modul pe care se fac cunoscuți 

stârnesc interesul pentru cunoașterea instituției pe care o reprezintă și imaginea școlii este astfel 

îmbunătățită. 

 

Consider că orice acțiune realizată ce vizează școala, cu scop pozitiv, poate fi transformată într-

o strategie de marketing, indiferent dacă școala se găsește în mediul rural sau urban. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

 

Colegiul Naţional de Arte “Regina Maria”, Constanţa 

Prof. Elisabeta Custara 
  

 

Imaginea şcolii are o puternica influenţă asupra aşteptărilor, iar aceste aşteptări influenţeazaă 

alegerea beneficiarilor. Este important ca imaginea pe care o proiectează asupra comunitaţii să fie 

aceeaşi cu ceea ce doreşte şcoala să realizeze. Construirea şi consolidarea unei imagini pozitive ia ani 

de grijă, de muncă sistematică de comunicare şi de calitate.  

Promovarea cuprinde toate formele de comunicare şi activităţile pe care şcoala le poate 

desfăşura pentru a atrage grupurile-ţintă prin educaţia oferită. Promovarea unei şcoli se poate face 

prin relaţii publice, tipărituri de promovare (broşura, cărticica, prospecte etc.) şi reclama.  

Relaţiile publice sunt o modalitate prin care şcoala comunica cu mediul nu doar spre a oferi 

informatii asupra serviciilor si produselor sale ci pentru a se face cunoscuta si a-si consolida pozitia 

în cadrul comunitatii locale. Cu ajutorul relatiilor publice scoala îsi informeaza publicul ținta intern 

sau extem asupra obiectivelor, misiunii, activitatilor si intereselor sale.  

Chiar dacă în sistemul învăţământului preşcolar locurile pentru înscrierea copiilor sunt limitate, 

şi grupele sunt supra aglomerate, totuşi, fiecare grădiniţă ar trebui să realizeze propria campanie de 

comunicare. Acesta nu vizează doar promovarea imaginii pentru atragerea copiilor, aspect specific 

învăţământului privat, ci o modalitate eficientă de a comunica către comunitate viziunea, misiunea si 

performanţele grădiniţei.  

O campanie de comunicare/relaţii publice ar trebui să includă aspecte, precum:   

-Viziunea/misiunea grădiniţei; 

-Publicul căreia i se adresează; 

-Sloganul/mesajul grădiniţei; 

-Mesaje, argumente pentru alegerea acestei grădiniţe de către părinţi şi copii; 

-Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale a instituţiei (de exemplu, pliante, publicaţii, 

postere, pagini web, evenimente)   

-Tipuri de materiale promoţionale (de exemplu, insigne, calendare, felicitări. 

-Calendarul activităţilor de relaţii publice, care cuprinde activităţi din sfera: interviurilor, 

comunicatelor de presă, relaţiei cu mass-media, evenimentelor organizate. 

Evaluarea calităţii comunicării prin monitorizarea articolelor din presa locală, nivelul 

finanţărilor obţinute, calitatea aprecierilor părinţilor.  

Primul aspect pe care trebuie să-l aibă în vedere organizaţia educaţională este formarea sau 

prezentarea unei imagini. 

 Imaginea este o părere, opinie sau prejudecată a unei persoane, grup de persoane sau a unei 

opinii publice despre instituţia respectivă. Imaginea unei instituţii se gestionează ca orice obiect de 

patrimoniu, iar în unele situaţii aceasta este mai valoroasă decât întreg patrimoniul grădiniţei 

respective.  

Gestionarea imaginii instituţiei este o obligaţie a întregii echipe şi, în special, a directorului 

organizaţiei. Ca urmare, strategia instituţiei trebuie să vizeze activităţi de familiarizare a personalului 

cu filozofia instituţiei şi de aderare la acesta, astfel încât fiecare membru al echipei să se considere 

coparticipant la succes. 

Pentru a avea o imagine „de neuitat” pentru întreaga comunitate, grădiniţele trebuie să utilizeze 

mijloace variate de promovare a imaginii, precum:  

-Grupul de copii si cadre didactice 

-Internet 
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-Pliantul de prezentare 

-Afişe 

-Mape de prezentare 

-Ziarul (revista) şcolii 

Cărţi de vizită şi ecusoane 

 

Pentru a beneficia de o imagine căt mai bună in comunitate este necesar să antrenăm in 

realizarea acestor materiale de promovare căt mai multe grupuri de sprijin formate din părinţi, 

specialişti din comunitate. Aşadar există o gamă variată de modalităţi şi strategii pentru promovarea 

imaginii instituţiei in comunitate.  

STRATEGIA DE PROMOVARE  

 A) promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, unde școala si-a făcut 

cunoscute strategiile de derulare si dezvoltare a ofertei educaționale, prin intermediul Internetului, 

popularizarea exemplelor de bună practică pe www.didactic.ro. 

 B) promovarea directă, prin organizarea unui turneu publicitar, prin majoritatea unităților 

economice din comună. Această activitate implică vizitarea de către cadrele didactice a familiilor cu 

copii, popularizând astfel activitatea școlii. 

 

INSTRUMENTE DE PROMOVARE: 

- oferta de promovare;  

- site-ul unităţii şi actualizarea la zi a acestuia; 

- promovarea in mass media locală;  

- promovarea ofertei la targul de oferte;  

- prezentarea ofertei educaţionale şi a materialelor promoţionale in şedinţele cu părinţii; 

- amenajarea de expoziţii cu lucrările copiilor la unitate, CCD, ISJ, parteneri; 

- foto expoziţii cu activităţile desfăşurate la clasa şi nu numai.  

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1.  Cerchez, N; Mateescu, E.; Elemente de management scolar, Editura Spiru Haret, Iasi; 1994.  

2. Jinga, Ioan; Managementul învățământului, Editura Aldin, Bucuresti; 

3.  Petrescu, Ion; Management, Editura Holding Reporter, Bucuresti; 1991. 

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

51

http://www.didactic.ro/


 

Drepturile și responsabilitățile mele 

 

 

Dabelea Maria,                                                                                                                  

profesor Liceul Tehnologic Bârsești Tg-Jiu 

 

 
Obiective:  

✓ Să exemplifice drepturile copilului 

✓ Să exprime opinia personală cu privire la importanța respectării drepturilor copilului 

✓ Să identifice responsabilitățile asociate fiecărui drept 

 

Strategii didactice: 

• Resurse procedurale: conversația, explicația, expunerea, problematizarea; 

• Resurse materiale: fișe de lucru, planșe; 

• Forme de organizare: frontal, individual 

 

 

Desfășurare: 

1. Exerciţiu de spargere a gheții: Elevii sunt invitați să continue propoziţia. ,,Pentru că sunt 

copil eu merit ……………..” și să citească propunerile lor de completare a enunțului. Se discută acele 

propuneri care exprima drepturile copilului. 

2. „Drepturile copilului într-o ţară ideală“: Elevii îşi imaginează că au debarcat pe o planetă 

necunoscută pământenilor. Fiind primii locuitori, au privilegiul să redacteze primele legi, dar nu 

oricum, ci ţinând cont de drepturile copilului.  Elevii studiază mai întâi Convenţia cu privire la 

Drepturile  copilului (Anexa 1), dau un nume planetei şi precizează reguli/legi care consideră că ar 

trebui respectate (Sugestii: ,,Comportamentul violent interzis!“, „Excesul de teme interzis!“, „STOP 

violenţei!“, „Abandonarea nou-născuţilor interzisă!“, „Minorilor le este interzisă consumarea 

băuturilor alcoolice şi a ţigărilor!“, „Este interzisă agresarea fizică, sexuală şi verbală a copilului!“, 

„Copiii au voie la o nutriţie sănătoasă!“, „Toţi copiii au voie la o familie!“, „Copiii au voie la mai mult 

timp liber!) Pe rând elevii prezintă ideile notate. 

3. ,,Găseşte perechea”: Profesorul le sheruiește elevilor planșa pe care sunt notate drepturi ale 

copilului și planșa pe care sunt notate responsabilități. Elevii au sarcina de a găsi drepturile și 

responsabilitățile pereche. Se discută frontal despre consecințele negative ale nerespectării drepturilor 

și se concluzionează faptul că fiecare drept implică responsabilități corespunzătoare atât pentru 

oameni, cât și pentru autorități și instituții. 

4. ,,Provocare”: Jocul se desfășoară într-un ritm cât mai rapid.  Un elev va spune un drept și va 

numi un coleg care să spună o responsabilitate asociată acestuia. Acesta la rândul lui va spune alt drept 

și va numi un alt coleg pentru a spune responsabilitatea corespunzătoare ș.a.m.d. 

 

Anexa 1 

Drepturile copilului pot fi rezumate la 10 puncte esenţiale: 

1. Toţi copiii şi tinerii au drepturi egale. Niciun copil sau tânăr nu trebuie dezavantajat din pricina 

sexului sau a culorii pielii sale, a limbii pe care o vorbeşte sau a religiei pe care o practică. 

2. Copiii şi tinerii au dreptul la o sănătate cât mai bună precum şi la asistenţă medicală. 

3. Copiii şi tinerii au dreptul la studii elementare gratuite. În plus, ei trebuie să beneficieze de 

dreptul de a urma şcoli superioare. 

4. Copiii şi tinerii au drept la vacanţă, timp liber, joacă şi la participarea la activităţi culturale şi 

artistice. 

5. Copiii şi tinerii au dreptul de a se informa, de a-şi exprima liber opinia şi de a fi ascultaţi. 
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6. Copiii şi tinerii au dreptul la o educaţie bună. Părinţii sau tutorii lor legali nu trebuie să aplice 

metode violente. Abuzurile şi exploatarea sunt interzise. 

7. Copiii şi tinerii au dreptul ca în vreme de război să beneficieze de protecţie şi asistenţă; acelaşi 

lucru se prevede şi pentru copiii refugiaţi. 

8. Copiii şi tinerii au dreptul să fie protejaţi de exploatarea prin muncă şi de abuzurile sexuale. 

9. Copiii şi tinerii au dreptul să convieţuiască împreună cu părinţii lor şi să întreţină contacte cu 

ambii părinţi, dacă aceştia sunt separaţi. 

10. Copiii şi tinerii cu nevoi speciale au dreptul la o asistenţă şi protecţie specială, precum şi la 

participarea activă la viaţa socială. 
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Importanța activităților educative realizate online 

 

Profesor pentru învățământul primar, 

Danciulescu Geta 
 

 

Lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate informațională. Scoala modernă 

trebuie să țină pasul cu schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi alternative care să vină în 

sprijinul elevilor și profesorilor. Apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea 

calculatorului în educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire 

diversificată în viitor. Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale 

moderne în scop evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o 

permanentă provocare pentru educație. Avem accesul deschis la resurse educaționale, facilitate 

desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și 

cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în 

societatea românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze 

atât elevii, cât și profesorii în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, pentru 

consultare personală sau profesională. 

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al 

dezvoltării deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. În ceea ce privește 

mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă capacități de lucru cu calculatorul, 

să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze cu profesorul astfel încât să 

achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. Introducerea în școală a tehnologiilor 

informației și ale comunicării duce la schimbări importante în procesul de învățământ. Actul de 

învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu 

calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Instrumentele și strategiile utilizate pentu 

conectare la distanță sunt diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, 

aplicații, pe care cadrul didactic le trimite elevilor. Mai important decât metodele selectate este 

obiectivul interacțiunii în această perioadă. 

Profesorii descopera metodele și instrumentele concrete prin care își pot schimba în mod pozitiv 

stilul de predare și modul de a relaționa cu copiii. Menirea profesorului este aceea de a descoperi și 

dezvolta măreția din fiecare copil. Nimic mai mult! Trebuie să vadă că acești copii au daruri diferite 

și să potențeze aceste daruri. 

Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă.Printr o strânsă 

colaborare învăţarea  se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă. 

Beneficiile utilizării  platformei online pentru școală : 

- un pachet de instrumente digitale pentru colaborare la clasă și o educație în pas cu tehnologia;  

- folosirea tehnologiei la clasă pentru teme și proiecte; 

- dezvoltarea de abilități digitale necesare în secolul 21;  

- stimularea gândirii critice și a creativității; 

- siguranța datelor;  

- disponibilă oricând de pe orice dispozitiv indiferent de sistemul de operare; 

- instrumente intuitive ușor de folosit la clasă care nu necesită o instruire intensivă și oferă 

economie de timp și energie; 

- o mai bună colaborare profesor – elev și comunicare în timp real;  

- elevii lucrează împreună și folosesc simultan documentele care se salvează în mod automat 

(pregătiți pentru lucrul în echipă în viitor); 

- feedback documentat pentru elevi prin comentarii inserate în Google Docs, Slides sau Sheets;  

- modificările aduse documentelor păstrează un jurnal al tuturor acțiunilor pentru a vedea 

contribuțiile tutror. 
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Promovarea imaginii școlii. Școala online 

 

Prof. înv. primar DAIA LAURA                                                                                         

Școala Gimnazială Sf. Apostol Andrei Buzău 

 

Situația cauzată de pandemie a dus la digitalizarea forțată a procesului de învățare, dar 

gestionarea acestei digitalizări a fost, din păcate, descentralizată și a scos la iveală mai multe nevoi 

pe care sistemul de învățământ le are. Tocmai aceste nevoi pot fi rezolvate cel mai ușor cu ajutorul 

tehnologiei, cu condiția să se creeze o infrastructură și un sistem funcțional de implementare a noilor 

tehnologii în școli. 

Și în situația susținerii inspecțiilor pentru obținerea gradelor didactice s-a creat această 

situație, adică susținerea inspecțiilor on-line. Potrivit Adresei 35921/14.10.2020 a Ministerului 

Educației, inspecțiile de grad și susținerea lucrării metodico-științifice pentru gradul I vor avea loc în acest 

an școlar exclusiv online. Documentul prevede și procedura de lucru în acest caz, directorii de școli fiind 

responsabili de transmiterea link-urilor pentru clasa online la care are loc inspecția către inspectori și 

membrii comisiei. Documentul prevede ca inspectorii se conectează în platformă la fel ca elevii, având 

în vedere atât specificul organizării și desfășurării, cât și finalitățile acestor activități didactice”, 

potrivit adresei oficiale. 

Vreau să vă împărtășesc din experiența mea, ca profesor pentru învățământul primar, în cadrul 

inspecției finale pentru obținerea gradului didactic I, la clasa I, platforma Adservio. A fost o 

provocare, dar și o reușită. La început, totul părea imposibil de realizat, datorită unor situații 

problemă create din cauza lipsei de conexiune a elevilor la internet, din pricina neparticipării tuturor 

elevilor de la clasă decât în prezența părinților (menționez că predau la clasa I). Dar, cu sprijinul 

părinților, am reușit să susțin cu success această inspecție special. Fiind în mediul on-line, pentru a 

fi totul cât mai atractiv și captivant pentru elevi, am realizat un decor cu personaje din povești, pe 

care le-am integrat în desfășurarea lecțiilor, sub diverse forme și în diverse aplicații. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aș dori să menționez cu acest prilej,  câteva aspecte pozitive ale școlii online: 

• Elevii pot avea acces la resursele educaționale după un program mai flexibil;  

• Se evită aglomerația din școli, învățarea în schimburi -o problemă în unele școli urbane în 

special; 

• Părinții au acces complet la modul în care acționează copilul, la modul de predare și la teme, 

pot fi la curent cu adevărat cu situația școlară a copilului, cum se întâmplă de altfel in multe școli ale 

județului Buzău, unde se folosește deja platforma educațională ADSERVIO. 
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• Elevii nu mai pot lipsi de la ore dacă sunt supravegheați acasă de un adult; 

• Elevii nu mai pot inventa scuze de tip „mi-au uitat tema acasă”, deoarece lucrând de acasă au 

toate caietele, cărțile și materialele auxiliare alături de ei. In plus au acces ușor la informația oferită 

de internet.  

• Se pot utiliza simplu variantele de manuale digitale, nu mai este nevoie de manualele în format 

fizic (adesea aflate într-o stare avansată de degradare, fiind utilizate de mai multe generații de copii). 

 

În crearea imaginii școlii, un rol important revine următorilor factori: 

 -Climatul instituțional, ambianța morală și intelectuală existente. Acesta este creat de 

atmosfera în care decurge progamul zilnic al activităților în școală, dar și de atmosfera create de 

fiecare cadru didactic,  modul în care acesta comunică, relaționează cu partenerii educaționali, părinți 

, copii dar si discuțiile desfășurate în grup sau interpersonal.  

 - Spațiul educațional oportun, dotarea și oferirea unui spațiu modern, pe măsura cerințelor 

actuale. Acesta se realizeaza prin dotarea sălii de clasă cu un decor atractiv, în concordanță cu 

competențele specifice ale activității respective. 

 -Natura relației cadru didactic-elev- părinte. Este un factor esențial pentru  păstrarea și 

fructificarea acestei relații. O bună colaborare constă într-o comunicare corectă, eficientă între toți 

partenerii stimulându-se performanța, chiar și în mediul online. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată și în mediul online, oferind beneficiarilor ceea ce 

așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, 

combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și 

participarea la activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci 

constante. Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 

contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta 

este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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CUM SUNTEM VĂZUŢI ÎN ONLINE 

 

 

Prof. Damaschin Eustina Gianina 

Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 
 

 

  

2020 a fost pentru o lume întreagă un an al provocărilor. Pentru sistemul de învăţământ 

românesc cu atât mai mult. Deşi se vorbeşte de digitalizare, de introducerea pe scară largă a 

computerelor în toate etapele procesului de învăţământ, până în acest an au fost puţine şcoli care au 

implementat astfel de sisteme înainte de martie 2020.  

În cazul şcolii noastre, aveam profesori care foloseau resurse online destul de mult dar nu pe o 

platformă unitară. 

Astfel încât, după ce s-a luat decizia trecerii în on-line a tuturor şcolilor, am trecut cu rapiditate 

la accesarea unui domeniu dedicat şcolii noastre, s-au făcut conturi pentru toţi profesorii şi elevii 

şcolii astfel încât, într-o săptămână, sau poate două, s-a putut trece la derularea orelor pe platforma 

pusă la dispoziţie de Google.  

În acest fel, am continuat să ţinem legătura cu elevii noştri şi cu familiile lor. O parte din 

activităţi le-am desfăşurat asincron altele însă au presupus legătura directă, intermediată de 

dispozitive electronice cu elevii noştri. Din acest punct de vedere părinţii au fost nişte aliaţi de primă 

clasă ai şcolii. Fiecare a pus la dispoziţia copiilor un telefon inteligent, o tabletă un desktop sau un 

laptop, după cum a avut posibilitatea. Dacă au fost cazuri în anumite clase în care părinţii nu au avut 

posibilitatea să asigure dispozitivele necesare desfăşurării orelor au fost alţi părinţi care au avut grijă 

ca şi copiii cu posibilităţi materiale reduse să poată participa la activităţile şcolare fără să întâmpine 

probleme.   

În cadrul orelor de dirigenţie ne-am întâlnit pe platformă, am stat în întâlniri pe meet atât cât a 

fost nevoie ca să lămurim orice problemă legată de postarea temelor, de diversele facilităţi pe care 

platforma le oferă copiilor.  

Părinţii au fost de un real ajutor, mai ales la clasele mici, unde copiii mai au ceva probleme cu 

conectarea pe diversele categorii de device-uri.  

Ca să ne promovăm ca instituţie în comunitate, am încercat ca fiecare activitate desfăşurată, 

chiar şi în mediul virtual, să fie o activitate reprezentativă pentru noi. Participarea copiilor la diverse 

concursuri, desfăşurate mai ales pentru a menţine legăturile între copii şi şcoală sau chiar numai 

pentru a menţine atmosfera prietenoasă specifică şcolii sau sălii de clasă a fost de asemenea în atenţia 

noastră ca şcoală. Elevii noştri au simţit cu toţii lipsa interacţiunii directe cu ceilalţi colegi astfel că 

cele câteva săptămâni petrecute la şcoală la începutul anului şcolar au fost pentru cei mai mulţi 

momentele în care dorinţa de a se întâlni faţă în faţă cu prietenii din clasă s-a făcut cel mai bine 

simţită. 

Odată cu intrarea din nou în online, în luna octombrie 2020 în cazul şcolii noastre, a reprezentat 

o nouă provocare. De data aceasta majoritatea activităţilor s-au desfăşurat în întâlniri directe pe meet, 

acţiunile asincrone fiind foarte rare. Pentru ca activităţile didactice să se bucure de participarea 

responsabilă a elevilor noştri, fiecare dintre profesori a făcut în aşa fel încât orele să fie atractive, 

conţinuturile esenţializate iar temele de lucru trasate elevilor să prezinte atractivitate pentru elevi, să 

implice, în măsura în care este posibil şi pe alţi membri ai familiei.  

De exemplu, în cazul meu, care predau educaţie tehnologică, am implicat elevii de la clasa a V-

a în diversele activităţi ale familiei din preajma sărbătorilor de iarnă şi nu numai. La acest nivel, 

semestrul I este dedicat studierii alimentelor şi a unor elemente de agricultură. Ţinând cont de 

condiţiile speciale de desfăşurare a orelor, una dintre temele care au fost pe placul elevilor şi care a 
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aimplicat pe adulţii familiei a fost prezentarea unui produs alimentar – pornind de la materiile prime 

alimentare utilizate şi continuând cu procesul de realizare şi de prezentare a produsului.  

Adulţii familiei au fost implicaţi cu atât mai mult cu cât cei mai mulţi dintre elevii de clasa a 

V-a nu au independenţă în utilizarea aragazului sau a cuptoarelor de gătit, aceste aparate fiind utilizate 

de copii controlat, sub supravegherea celor maturi. Astfel, sarcina lor a fost să îi asiste pe părinţi şi să 

întocmească o „documentaţie” pentru realizarea produsului în cauză.Şi pentru că sărbătorile de iarnă 

au fost în interiorul semestrului I (chiar dacă în timpul vacanţei), elevii au fost mulţumiţi să 

împărtăşească cu colegii şi cu mine, prin postarea pe platformă, masa de sărbătoare (preparate, 

aranjamente), bradul cu ornamente realizate de copii din hârtie sau din alte materiale.  

Părinţii cu care am interacţionat în cadrul unor activităţi desfăşurate în luna ianuarie au spus cu 

toţii că astfel de activităţi i-au ajutat să îşi cunoască mai bine copiii iar pe aceştia i-a ajutat să înţeleagă 

un pic mai bine cât de importantă este munca celor care prepară mâncarea de zi cu zi a familiei astfel 

încât să nu mai ajungă să respingă mâncărurile făcute pe criterii doar de ei ştiute.  

Astfel, pot aprecia că şi în cadrul activităţilor didactice online şcoala rămâne o constantă în 

viaţa familiilor elevilor noştri. Pe de altă parte, activitatea noastră este mult mai vizibilă părinţilor 

care fie participă la ore împreună cu copiii lor sau au un control mai mare asupra implicării copiilor 

în rezolvarea diverselor sarcini şcolare.  

Activităţile extraşcolare care presupuneau prezenţa fizică a copiilor s-au mutat în mediul online 

şi ele. Concursurile, spectacolele s-au desfăşurat într-un cu totul alt mod faţă de perioada anterioară 

pandemiei. Ne-a învăţat pe toţi să căutăm alternative dar ne-a determinat şi să ne dorim întoarcerea 

la ceea ce era „normalitatea” înainte de martie 2020.   
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE                                           

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREPRIMAR 

 

G. P. P. ,,MIHAI EMINESCU”, Tg-Jiu 

Prof. Damian Corina 
 

 

Suspendarea cursurilor în sistemul de învățământ din România și trecerea la învățarea online 

au fost determinate de declararea pandemiei de COVID-19 și de măsurile impuse. 

Din 11 martie 2020, datorită implementării stării de urgență, prin care atât cadrele didactice, cât 

si preșcolarii au fost nevoiți să rămână la domiciliu, activitățile au fost gândite a fi susținute online.  

Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect 

etapizate; reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de 

a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ,,față în față”  sau adecvată unor contexte speciale, 

așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și 

privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis.  

La nivelul grădiniței unde îmi desfășor activitatea, în mediul online s-au folosit următoarele 

modalități de comunicare: 

 

- platforme educaționale - Kinderpedia; Google Classroom, Zoom; 

- rețele de comunicare în mediul online: 

  - grupuri de Facebook 

  - grupuri de Messenger 

  - grupuri de WhatsApp 

Aplicații utile în crearea de resurse educaționale pentru activitățile desfășurate în mediul 

online folosite au fost: 

- CHATTERPIX-care dă viață unei imagini, fiind astfel foarte utilă în memorizări, dezlegare de 

ghicitori. Aceasta se poate descărca din Magazin Play direct pe gadgetul pe care îl folosim. 

- WORDWALL- este utilizat pentru crearea de jocuri educative;  

- JIGSAW PUZZLE- pentru crearea de puzzle; 

- POWERPOINT- pentru crearea de prezentări,  

-FREE CAM 8- realizarea de filmulețe.  

 

Exemple de bună practică în învățarea asincron: 

La vârsta preșcolară, copiii au nevoie de părinți pentru: utilizarea aparaturii tehnice, citirea 

mesajelor scrise, descrierea activităților, oferirea de materiale necesare desfășurării activităților 

propuse/sugerate spre desfășurare, oferirea de feedback pentru activitățile desfășurate. De aceea am 

folosit învățarea online  asincron, care are loc prin canale online fără interacțiune în timp real, dar și 

cea sincron, care se întâmplă în timp real. 

 

EXEMPLUL I  

Pentru Domeniul limbă și comunicare- Educarea 

limbajului am creat jocul didactic ,,CUVINTE, 

SILABE, SUNETE” 

Pentru acest joc didactic am creat o prezentare 

PowerPoint și un film prin care am explicat copiilor și 

părinților cum se desfășoară jocul. 
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EXEMPLUL II  

Pentru Domeniul Știință – Activitate matematică  am creat o prezentare PowerPoint și un film 

prin care am explicat copiilor și părinților cum se formează perechi între elementele a două mulțimi, 

care sunt sarcinile pe care le presupune activitatea și cum se rezolvă fișa de evaluare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLUL III  

Tot pentru Domeniul Știință – Activitate matematică  am utilizat jocuri create în  Wordwall. 

Joc ,,Hai să socotim!”-creat în Wordwall, pe care l-am folosit în evaluarea cunoștințelor copiilor 

privind efectuarea operațiilor de adunare cu una și două unități.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Perioada prin care trecem și am trecut a reprezentat pentru copii, dascăli și părinți  mai mult 

decât o provocare obișnuită, stilul nostru  de viață a fost pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, 

veștile negative ne-au asaltat din toate părțile, izolarea ne-a afectat viața pe diferite planuri. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII - Școala online 

 

PROF. DAMIAN MONICA                                                                                                 

Liceul cu Program Sportiv-Brăila 

 

În contextual actual, unitatea de învățământ, trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot 

mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care 

îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educațional, poate conduce în mod 

gradual la creșterea prestigiului școlii în comunitate și la sensibilizarea și mobilizarea partenerilor 

potențiali ai unităților de învățământ. 

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului, 

folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra 

școlii. Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii au fost:  

- difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale, 

baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;  

- consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;  

- dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul 

promovării imaginii școlii şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / 

regionale;  

- promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet);   

- transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi 

programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele școlarilor, proiecte 

educaționale derulate.  

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. 
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Necesitatea învățământului online în concordanță cu nevoile școlii tradiționale 

 

Dan Agneta                                                                                                                              

Liceul tehnologic “Petre S. Aurelian” Slatina, Jud. Olt 

 

 

Dezvoltarea exponenţială cunoscută de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în ultima 

decadă a condus la înregistrarea unei adevărate revoluţii în domeniul instruirii asistate de calculator.  

Pe fondul schimbărilor rapide şi progresului tehnologic înregistrat, precum şi pe fondul 

tendinţei de globalizare a educaţiei universitare şi eliminare a graniţelor dintre stundenţi, noi 

perspective s-au deschis pentru practica educaţională. Astfel, practica educaţională a fost completată 

cu metode moderne de predare-învăţare-evaluare, metode specifice societăţii informaționale  

Una dintre aceste metode presupune utilizarea unei abordări orientate mai mult pe instruire în 

ceea ce priveşte procesul educaţional. Utilizat iniţial doar ca un termen generic care se referea la 

dezvoltarea unui mediu electronic pentru furnizarea mai flexibilă a educaţiei, e-learning a devenit mai 

mult decât un simplu experiment. S-a dovedit pe baza studiilor şi proiectelor experimentale că 

utilizarea e-learning împreună cu tehnologiile informaţiei şi comuncaţiilor oferă posibilitatea 

îmbunătăţirii semnificative a procesului educational. 

Iată câteva definiţii ale termenului de e-learning: 

• Orice act sau proces virtual utilizat pentru a obţine date, informaţii, abilităţi sau cunoştinţe. E-

learning înseamnă astfel învăţarea într-o lume virtuală, în care tehnologia cooperează cu creativitatea 

umană pentru a accelera şi uşura cunoaşterea profundă a domeniului studiat. 

• Oferirea unor oportunităţi de învăţare, instruire sau programe educaţionale cu ajutorul unor 

mijloace electronice. 

• Acoperă o vastă categorie de aplicaţii şi procese, precum: instruirea asistată de calculator, 

învăţarea prin intermediul Internetului, învăţământ oferit prin intermediul calculatorului , clase 

virtuale, colaborare online. Conţinutul electronic este oferit cu ajutorul Internetului, a casetelor audio 

şi video, prin satelit, CD-ROM sau televiziune interactivă. 

• Posibilitate de a îmbunătăţi învăţământul prin utilizarea dispozitivelor de calcul (ex. PC-urile, 

cd-urile, DVD-urile, televiziunea, PDA-urile, telefoanele mobile) şi a tehnologiei comnunicaţiei (prin 

utilizarea Internetului, e-mailului, forumurilor de discuţii). 

Faţă de sistemul tradiţional de învăţământ, e-learning-ul prezintă numeroase avantaje. 

Avantajele acestui tip de învăţare sunt următoarele: accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate, 

utilizatorul putând hotărî singur, data şi ora la care se implică în activitatea de instruire. 

Sistemele de învăţare în format electronic reprezintă cel mai modern mod de pregătire 

profesională, fiind, în acelaşi timp, mult mai deschis şi mai accesibil decât toate modalitatile clasice 

de predare.  

Cursurile e-learning se disting prin interactivitate şi dinamism, combinând animaţia, sunetul şi 

filmul video, astfel încât atenţia cursanţilor se va menţine vie pe toată durata cursului. Soluţiile de 

training electronic se adresează tuturor companiilor care doresc creşterea performanţelor angajaţilor 

săi, dar şi instituţiilor publice sau universităţilor. 
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Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor schimbă perspectiva asupra practicii 

educaţionale, completând cadrul educaţional cu metodologii moderne de învăţare specifice societăţii 

informaţionale. E-learning-ul nu doreşte să înlocuiască sistemele educaţionale tradiţionale, ci să 

întărească procesul de învăţare. Adoptat în unitaţile de învăţământ, ca o alternativă asupra educaţiei 

tradiţionale, acesta a condus la formarea învăţământului la distanţă. 
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Învățarea personalizată se bazează pe relații umane, nu pe algoritmi 

 

 

Prof. Psihopedagog: Dan Beáta-Andrea, 

C.S.E.I. Bonitas, Oradea 

 
 

Parcursul de învățare al unui copil cu CES începe într-o cultură axată pe copil ca individ, al 

cărui scop este să pună elevii în poziția de a-și controla propria învățare. Metodele utilizate în procesul 

educațional a copiilor cu CES, trebuie să aibă un caracter funcțional, să se bazeze pe buna cunoaștere 

a particularităților de dezvoltare a copilului, să fie orientate spre asigurarea progresului în dezvoltarea 

acestuia. În era tehnologiilor informaționale, tot mai mult se utilizează metodele educaționale 

moderne, prin accesarea variatelor procedee de utilizare a Tehnologiilor informaționale de 

comunicare. Este important a utiliza tehnologiile educaționale într-o manieră flexibilă, atât prin 

adecvarea, cât și prin adaptarea acestora la necesitățile copilului. 

Într-un fel, este o confuzie între personalizarea și clientizarea procesului de învățare. 

Personalizarea adevărată seamănă mai mult cu o sesiune de improvizații în care profesorul și elevii 

intră și ies între solo și grup, având încredere unii în alții, realizându-și propriile procese de învățare 

în timp ce schimbă ceea ce există deja. Este inerent creativ și este inerent uman. Ce nu este un meniu 

plat sau opțiuni pentru consumul de conținut. (Spencer, 2020) 

În educație incluzivă Planurile de Intervenție Personalizate (P.I.P.) sunt instrumente de o 

imortanță majoră de planificare și coordonare, care vizează intervenții de natură să asigure învățarea 

și dezvoltarea, ca răspuns la cerințele de învățare speciale ale copilului. (Gînu, 2016) Ele reprezintă 

documente de lucru elaborat pentru a sprijini copilul în învățare, identificând pe de-o parte 

dificultățile de învățare existente și avansând pe de altă parte modalitățile concrete de intervenție în 

vederea despățirii acestora și atingerii unor scopuri de învățare și dezvoltare. 

Schimbarea drastică de învățare spre online din întreaga lume a forțat sistemele educaționale să 

treacă prin nevoia de a se reinventa, așadar și Centrele Școlare de Educație Incluzivă au trebuit să 

adopte un protocol pentru a preda online. Este o perioadă foarte sensibilă, deoarece copii cu cerințele 

de educație specială au nevoie de programe indivdualizate de învățare. În zilele noastre 

individualizarea a devenit un serviciu către client. Întrebarea este cum putem adapta Planurile de 

Lecții Indivudalizate care conțin ședințe de terapii specifice în teren virtual. Răspunsul este greu, 

după mai mult de un an, predare online este o necesitate, deoarece nu avem încontro. Studiile recente 

(Sun, & Chen, 2016). pe această temă vorbesc atât despre avantajele cât și dezavantajele acestei 

opțiuni.  

Până când companiile Tech și E-learning ne promit personalizare, ei promovează independeță 

și învățare izolată. Dar învățarea personalizată, mai ales la copii cu CES este una interdependentă, 

personalizarea în sens original se bazează pe relație profund umană, nicidecum pe programe scrise de 

algoritmi, sau un set de coduri (Spencer, 2020). Cînd vorbim despre planuri de lecții individualizate 

oferim șansa de a implementa acest proces de învâțare, nu de a consuma.  

Pentru o mai profundă înțelegere, platformele de învățare online au avantajele și dezavantajele 

lor, dar când vorbim despre copii cu dizabiltăți profunde, severe sau multiple, vom observa 

dezavantajele, deoarece de exemplu un copil cu TSA are nevoie de intercațiune socială, ca să poată 

învăța regurile de socializare adecvată. Pe platformele online aceste interacțiuni se diminuează. Este 

drept că aplicațiile de ultima generații, de exemplu: Otsimo, Big Keys, Acces Now, Roger Voice, 

Facing Emotion etc. sunt foarte utile, pentru persoane cu diferite dizabilități, contribuind la o mai 

bună integrarea socială.  

În centre școlare de educație incluzivă învățare este planificată pe itemi personalizați, în aceste 

școli fiecare elev cu CES este încurajat să învețe în ritmul lui, după competențe specifice și skilluri, 

cu mare probabilitate profesorii din aceste școli sunt împotriva  predării online, dar cheia este să 
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rămânem deschiși chiar și la experimentare, repetare și, cel mai important să ne focusăm pe nevoile 

elevilor cu cerințe de educație specială – predarea online ar trebui să devină un teritoriu perfect pentru 

o mentalitate de creștere.   
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 didactice în domeniul educaţiei incluzive centrate pe copil : [în vol.] / Proiectul 

 "Integrarea  copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale". Chişinău : Lyceum. 

Spencer, J. (2020). Empowered at a Distance: How to Build Student Self-Direction into Remote 

 and Hybrid Learning, Blend Education, Salem 

Sun, Anna & Chen, Xiufang. (2016). Online Education and Its Effective Practice: A Research 

 Review. Journal of Information Technology Education: Research. 15. 157-190. 

 10.28945/3502. 
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Importanța activităților educative realizate în on-line                                                     

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Prof. Dan Mariana-Aurica 

Liceul Teoretic ,,George Pop de Băsești’’ Ulmeni 

 

 
 

Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că 

este moștenită, fie că este inclusă în totalitatea 

bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o 

dimensiune subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, 

imaginea se gestionează, se administrează la fel ca 

orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de 

natura acestuia.  

O imagine bună a instituției are o influență 

covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției 

în rândul publicului larg.  

 

Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, 

uneori într-o manieră incredibilă, succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce 

ceva, să spună ceva, trebuie să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog.  

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară.  

Printre avantajele activităților educative realizate în on-line pentru promovarea imaginii școlii 

se numără: 

 

1. Distribuirea rapidă a materialelor didactice 

Profesorii pot transmite elevilor, colegilor, părinților, foarte repede, oricând, oriunde 

informațiile pe care le dorește ( teme, programări, materiale, link-uri, explicații, sarcini de lucru, etc.). 

Acestea pot fi lecturate, studiate după un program propriu, după interes și capacitatea individuală de 

înțelegere, oriunde și oricât. Informațiile rămân online și pot fi accesate oricând. 

 

2. Existența conținuturilor multimedia 

Completarea informațiilor, a manualului cu imagini, experimente, experiențe, 

videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat și susținut 

învațarea durabilă. 

 

3. Informația ajunge repede de la ”emițător la receptor” (profesor – elev – elev – profesor), 

individual sau pe grupuri de comunicare. 

 

4. Orar flexibil – Optimizarea timpului. 

 

Lipsește obligativitatea respectării orarului școlar, programul zilnic – robotizat (oră de trezire, 

autobuz, teama de a nu întârzia la ore, pauză, program aglomerat, obositor – nu mereu orarul școlar 

respectă curba de efort a copilului, plecat acasă, hrană, teme, somn …). 
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5. Învățare personalizată, în ritm propriu. 

 

Informațiile sunt stocate, ușor de accesat – consultat, timpul de studiu este determinat de  gradul 

și ritmul de pricepere. 

 

Dar este important să facem o deosebire între identitate și imagine. Identitatea se referă la 

modalitățile prin care o instituție urmărește să se identifice pe sine, iar imaginea reprezintă modul în 

care publicul larg percepe instituția respectivă. Instituția își creează propria identitate cu scopul de a 

modela imaginea publicului larg despre ea însăși, imagine care este determinată pentru fiecare 

persoană în parte de o serie de factori. 

Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită „politică”, ce ţine pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată 

de angajaţi. Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. 

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.  

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 

educația asociată cu calitatea cadrelor. Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele 

didactice, elevi și orice alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe 

care beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare.Astăzi școlile 

sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către 

utilizatorii serviciilor lor.  

Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor 

proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al 

beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de școalăi.Esența mărcii unei școli 

ce ar urma să fie promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea 

profesorului. 

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 

emoțională, estetică, fizică a elevilor. 

Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea unui corp 

profesoral competent, promovarea unei viziuni modern și competitive, privind actul de învăţământ, 

precum şi asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi competitive.  

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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Profesor și elev în online 

 

Autor: Prof. înv. primar,  Spînu Dana                                                                               

Școala Gimnazială Cleja, Bacău 

 

 

Suspendarea cursurilor survenită în martie din cauza Covid-19 ne-a pus în fața unei situații fără 

precedent: să ne organizăm în condiții extraordinare, să susținem orele eminamente online.  

Perioada de suspendare a cursurilor ne-a pus în postura de a exersa și dezvolta noi competențe 

care să ne ajute să navigăm în noul context de criză, de a ne familiariza cu tendințele recente și de a 

deveni mai abili în utilizarea unei varietăți de instrumente și abordări în practica lor. Să  folosim, de 

asemenea, tehnologia pentru a acoperi spațiile formale și informale pentru elevii  din clasă prin 

proiecte de grup, teme extinse, sarcini, scriere în colaborare și creare. 

Aceste schimbări înseamnă că rolul nostru s-a schimbă continuu și a evoluat diferit de tipul de 

predare și învățarea cu care suntem obișnuiți în sălile de clasă tradiționale.  

 

Au fost multe aspecte care au fost scose la iveală pe care a trebuit să le gestionăm în situație de 

criză: infrastructură pentru predare online, pregătirea digitală, sprijinul instituțiilor cu autoritate în 

educație, situația elevilor/elevelor și a familiilor acestora, implicarea părinților în actul didactic, și 

altele.  

 

În primii ani de școală, copiii continuă dezvoltarea abilităților sociale (începută la grădiniță) și 

încep un proces complex de învățare. Descoperă științe structurate pe materii, învață să citească, să 

scrie, să socotească, deprind noțiuni între care stabilesc legături, își pun întrebări noi, vor răspunsuri 

complexe și provoacă atât învățătoarea, cât și părinții la dezbateri cu final neașteptat. 

Studiului clasic din băncile școlii i se alătură acasă metoda inedită a învățării online, ce 

completează perfect îndrumările primite din partea dascălilor și încurajează un tip benefic de relație 

între copii și educație. 

Astăzi, copiii se joacă și învață altfel. În mod natural, această generație digitală a înlocuit 

vechile tipare de educație cu noi metode care îmbină studiul cu distracția. Ei nu trebuie să-și facă 

temele și apoi să se joace, ei își fac temele în timp ce se joacă, învață bucurându-se de filmulețe 

interactive, de jocuri logice sau experimente inedite din care află informații noi despre lumea 

înconjurătoare. 

Copiii au acces la produse de învățare revoluționare, în acord perfect cu evoluția societății și cu 

nevoile lor intelectuale și emoționale. Pentru micii exploratori școala nu va mai fi locul în care 

momentele de joacă trebuie „furate“ în ultima bancă, ci lumea minunată în care află cele mai 

surprinzătoare lucruri și pe care abia așteaptă s-o descopere. 

 

Bibliografie: 

,,ȘCOALA ONLINE ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI  Raport de cercetare 

evaluative”, București, Mai 2020, 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: DĂNĂILĂ IONELIA                                                 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȚIFEȘTI - GRĂDINIȚA CU P. N. SÎRBI 

 

 

 

Starea în care ne aflăm ne-a forțat sa luăm parte la o schimbare radicală, aceea de a aborda 

procesul didactic dintr-o altă perspectivă, prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor față-n față cu 

preșcolarii noștri cu întâlnirile realizate prin intermediul aplicațiilor din mediul virtual. Această 

trecere de la procesul instructiv-educativ, desfășurat la clasă, la derularea activităților didactice, 

exclusiv online duce cu timpul la schimbări majore asupra educației. 

Această situație nou generată a condus la o integrare rapidă de către profesori, a noilor 

tehnologii de predare în sistemul online. 

 Dacă pentru elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale activitățile online sunt mai ușor de 

realizat, doar din simplu motiv că sunt mai mari și pot sta atenți la activități și se pot adapta mai ușor, 

ei bine, când vorbim de grădiniță deja se schimbă situația, deoarece știm că preșcolarii au nevoie de 

socializare, afecțiune, joacă și aceste lucruri sunt mai greu de realizat online, dar trebuie să ne adaptăm 

și să realizăm o educație de calitate, chiar și online. 

Încă de la început școala online a reprezentat o provocare pentru toți cei implicați în procesul 

educațional. Așadar profesorii au participat la cursuri, seminarii, s-au documentat pentru a putea face 

față acestei provocări.  

Când spui online, pare simplu, dar o lecție ce urmează a fi predată virtual necesită timp, 

materiale cât mai atractive pentru preșcolari/ elevi, deoarece trebuie să reușim să-i ținem atenți și 

activi. 

Acest tip de educație are un beneficiu major, acela că se desfășoară în confortul unui mediu 

cunoscut de copil, bazat pe încredere și siguranță, iar acest lucru favorizează o învățare eficientă și 

durabilă. Copiii pot parcurge materialele video în ritmul lor propriu, în funcție de nevoile și interesele 

individuale.  

În cadrul educației online trebuie abordate toate activitățile ce care le făceam la grădiniță, 

deoarece în egală măsură au o importanță deosebită asupra copilului și în felul acesta îl familiarizăm 

cu toate tipurile de activități. Pe parcursul activităților online am încercat și am pus în practică, 

realizarea de filmulețe, înregistrări cu vocea mea, joculețe pe diverse platforme, dar și la activitatea 

sincron am folosit și folosesc diverse materiale, ca să atrag copiii, lucru care s-a și întâmplat și de 

fiecare dată intră de plăcere, îmi trimit și ei filmulețe, poze cu ceea ce lucrează. 

Tinând cont că nu se poate merge fizic la grădiniță, acest tip de educație este benefic pentru 

copil deoarece reprezintă continuitatea activităților din perioada în care copilul venea la grădiniță. 

Prin aceste activități online, părinții pot lucra mult mai ușor cu copiii deoarece au un model de unde 

pornesc în realizarea lor, pot vedea cum se comportă cadrul didactic și copilul pe parcursul activității.  

Grădinița reprezintă temelia educației unui copil și de aceea ea trebuie să continue chiar și 

online, dacă atât ne permite situația actuală. 

 

Prin joc copiii primesc educație și doar prin educație putem schimba lumea. 
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Importanta scolii in educatia tinerilor 

 

 

Prof. Danciu Rodica 

Colegiul Tehnic Matasari 

 
 

Ca cineva care a petrecut mai mult de jumătate din viața ei ca student, pot garanta importanța 

școlii. În timp ce primii ani de școală sunt adesea întâmpinați cu plânsete și nemulțumiri, este datoria 

noastră civică ca părinți și ființe umane, să ne educăm copiii, să nu mai vorbim de noi înșine.  

Școala servește la o serie de scopuri, printre care cel de a construi încrederea învățândcopiii 

importanța lucrului în echipă și a colaborării cu ceilalți. Școala ajută tinerii să-și ghideze, totuși, 

stabilirea unei rutine zilnice, care este extrem de importantă pe măsură ce îi direcționăm spre locul de 

muncă și spre a deveni membri productivi ai societății.  

Elevilor li se oferă acces la idei noi, inclusiv știință și limbă, și li se oferă posibilitatea de a afla 

mai multe despre culturile mondiale, geografie și istoria personală. 

Există multe tipuri de școli disponibile, de la cele private la cele publice sau la homeschooling. 

Academiile online și o serie de programe școlare publice și private oferă și învățarea bazată pe 

internet. Oricare ar fi alegerea, școlarizarea unei persoane este întotdeauna mai eficientă, cu o întărire 

pozitivă din partea părințil școala este atât de importantă pentru copiii de toate vârstele (valabil și 

pentru adulți):or sau a tutorilor. 

Învățarea despre noile discipline și cunoașterea abilităților poate ajuta un copil (sau un adult) 

să crească exponențial. Școala, fie ea și una online, poate fi o modalitate excelentă de a construi o 

rețea de prieteni și o comunitate asemănătoare.  

Școala nu numai că predă fapte și cifre, cifre și litere. Școala este esențială pentru pregătirea 

copiilor pentru a deveni ei înșiși. Ca cineva care a lucrat în mai multe locuri și a fost în școală pentru 

cea mai mare parte a vieții ei, am descoperit că fiecare persoană pe care am întâlnit-o, fiecare clasă 

pe care am luat-o și fiecare loc de muncă în care l-am lucrat, am învățat ceva despre mine și mi-a 

indicat direcția mea specifică de carieră.  

 

Lucrul in echipa 

Prieteniile nu sunt singurele relații importante care pot fi construite prin școală. Un mediu școlar 

oferă studenților șansa de a învăța să lucreze cu ceilalți, ceea ce reprezintă o abilitate foarte importantă 

pentru "lumea reală". Prin intermediul jocurilor și proiectelor, și chiar prin participarea la sporturile 

de după școală, copiii pot învăța importanța fortificării relațiilor cu ceilalți. Aceste activități ne pot 

ajuta, de asemenea, să învățăm să gestionăm personalități dificile, să ne găsim în calitate de lideri și 

să înțelegem mai bine modul în care lucrăm ca indivizi. Aceste lecții ne oferă experiențe valoroase 

pe care le folosim în fiecare zi ca adulți. Lucrul cu ceilalți înseamnă a gestiona diferite personalități 

și a găsi modalități de a vă face munca să funcționeze mai bine. 

 

Pregătirea 

Chiar dacă absolvi cu ceea ce pare un grad inutil în economia de astăzi (da, am o diplomă în 

desen și da, am un alt grad în țesut), toate formele de educație ne pot conduce spre o viață împlinită.  

Școala nu numai că predă fapte și cifre, cifre și litere. Școala este esențială pentru pregătirea 

copiilor pentru a deveni ei înșiși. Ca cineva care a lucrat în mai multe locuri și a fost în școală pentru 

cea mai mare parte a vieții ei, am descoperit că fiecare persoană pe care am întâlnit-o, fiecare clasă 

pe care am luat-o și fiecare loc de muncă în care l-am lucrat, am învățat ceva despre mine și mi-a 

indicat direcția mea specifică de carieră.  
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Informație 

Poate că unul dintre motivele cele mai importante pentru a merge la școală este bogăția de 

cunoștințe și informații furnizate în cadrul școlii. Școala oferă un refugiu sigur pentru răspândirea 

ideilor și adesea ne oferă acces la subiecte și idei pe care nu le-am găsi în mod regulat în casele noastre 

sau cu prietenii noștri. Învățarea unei noi limbi, de exemplu, este deseori cea mai bună realizare. 

Majoritatea oamenilor nu au mijloacele necesare pentru a petrece mulți ani într-o țară străină pentru 

a putea învăța limba respectivă. Școala poate oferi adesea acces la cei care au avut ocazia să studieze 

într-adevăr o a doua sau a treia limbă, iar acei educatori pot da o consiliere de primă mână cu privire 

la pronunția, cultura, structura propoziției.  

 

Inspirație 

Școala este benefică tuturor și este important să ne amintim că toată lumea se poate îmbunătăți 

prin învățare. 

 

Comunitatea 

O școală poate funcționa ca un centru al comunității unei persoane și poate acționa ca un loc de 

întâlnire, un loc pentru creșterea copiilor și oa doua casă.  

Scoala nu era doar un loc unde să stai și să înveți și a devenit o centrală a comunității noastre 

în care copiii frecventează practicarea trupei și clubul de șah și unde părinții frecventează adesea ore 

în așteptarea copiilor lor pentru a-și termina activitățile.  

Școala nu era doar un loc unde să stai și să înveți și a devenit o centrală a comunității noastre 

în care copiii frecventează practicarea trupei și clubul de șah și unde părinții frecventează adesea ore 

în așteptarea copiilor lor pentru a-și termina activitățile.  

În calitate de oameni, tot ceea ce dorim cu adevărat este un sentiment de comunitate și de 

apartenență, și cred că o școală poate oferi atât pentru copii, cât și pentru adulți aceste lucruri. 

Școala nu doar că este importantă pentru noi ca oameni, ci și pentru că ajută la progresul 

societății prin educarea membrilor care îi aduc forța de muncă individului prin noile informații 

dobândite. Școala sporește încrederea și ne învață să legăm și să menținem prietenii și ne ajută să 

învățăm cum să lucrăm împreună ca o echipă, care este principala temelie a oricărei societăți de 

succes. Fără școală, cunoștințele nu s-ar răspândi la fel de repede, iar accesul nostru la idei și oameni 

noi ar putea fi ușor tăiat. O lume fără școală ar crea dificultăți și ar împiedica dispersia creșterii 

economice, a toleranței și a aprecierii semenilor noștri.  

 

 

Bibliografie: 

https://blog.udemy.com/importance-of-school/ 
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Imaginea unei școli este ansamblul reprezentărilor                                                               

care îi sunt asociate unei identități specific 

 

prof. Dănciulescu Maria Magdalena,                                                                                  

Liceul Tehnologic “ Petre S. Aurelian”, Slatina 

 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Imaginea unei școli este ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei identități specifice 

de către toți actorii implicați în activitățile școlare-profesori, elevi, părinți, autorități, mass media. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației  școlare, calitatea  ofertei  educative, 

performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate.În conturarea unei strategii de 

optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând,de obiectivele instituției școlare, dar și 

de orizontul de așteptareal  comunității. 

Factorul principal în  crearea  imaginii  școlii  îl  reprezintă  calitatea procesului  instructiv  și  

educația  asociată  cu  calitatea  cadrelor didactice.  Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată 

și imaginea reală. Prima este imaginea de sine pe care managerul școlii dorește să o promoveze în 

interiorul și în exteriorul său,pe baza propriiilor standarde și  interese, care pot intra în contradicție 

cu imaginea reală. 

Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în opțiunile lor  

după  această  imagine  propusă  de  școală,  dar  se  pot  confrunta  cu dificultăți reale în momentul 

când cunosc imaginea reală așcolii. Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile 

desfășurate, în contextul domeniului de activitate.  

Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice alte persoane 

care lucrează în școală, toate  acestea influențează imaginea pe care  beneficiarii  serviciilor  școlii  

și-o  formează  despre  activitățile  organizației școlare. Astăzi școlile sunt nevoite să intre în 

competiție între ele, pe baza identificării imaginii lor publice  de  către  utilizatorii  serviciilor  lor. 

Locul central în actul  de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor 

instructive și  educative  care  au  loc  în  școală, calitate  regăsită  în  nivelul  de  satisfacție  al 

beneficiarilor:elevi, părinți,comunitate față  de serviciile oferite de școală.  

Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod 

obligatoriu, obiectivul  fundamental  al  școlii -instruirea  și  educarea  tinerilor,  iar elementul  decisiv  

în  acest  proces  rămâne   profesorul, inclusiv  în  contextul tehnologizării accelerate a învățământului. 

Evoluţia tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media şi multi-media, lărgirea 

orizontului informaţional al societăţii actuale, a determinat o creştere a atenţiei ce trebuie acordată 

promovării instituţiei noastre şcolare şi asupra formării unei imagini reale în viziunea partenerilor 

educaţionali reprezentaţi de elevi, părinţi şi alţi parteneri (locali, regionali, naţionali, internaţionali, 

economicim ş.a.). Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile 

(număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de 
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elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale, 

ritualuri, ceremonii. 

Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie consistent, să provină din mai multe surse și 

să exprime specificul unității respective în peisajul educativ local. 

Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către toți agenții instituționali (sponsori, 

autorități, părinți, elevi) menține școala în atenția generală a comunității. Pentru realizarea acestui 

deziderat este indicat să se creeze în școală o atmosferă primitoare și expresivă, plasând la vedere 

materiale promoționale, produse ale activității elevilor școlii (intervenții în media), să se realizeze 

proiecte comunitare în care să fie implicați elevii. Pagina web și revista școlii au de asemenea un rol 

important în promovarea imaginii școlii în comunitate. 

Promovarea imaginii şcolii s-a îndreptat îndeosebi asupra sectorului informaţional reprezentat 

de mass-media şi internet prin realizarea unui spaţiu destinat ofertei educaţionale pentru anul şcolar 

în curs. S-a avut în vedere publicarea unui număr crescut de articole în presa scrisă şi virtuală, 

apariţiile radio şi TV, realizarea de clipuri promo care să prezinte informaţii cu privirea la întreaga 

activitate educaţională desfăşurată în şcoală. 

 

 

Bibliografie: 

1. Andriţchi V.Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în 

învăţământ.Chişinău:Lumina, 2014. 

2. Iosifescu Ș.Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii.București,2008. 

                            

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

73



 

Importanta activitatiilor educative,                                                                             

realizante in online pentru promovarea imaginii scolii 

 

Profesor invatamant prescolar: Cirstea Daniela 

Gradinita cu Program Normal Busuioci,                                                                         

Comuna Hurezani Judetul Gorj 

 

Într-o situație nouă, complet diferită și necunoscută pentru toți oamenii, am ajuns în anul 2020 

să desfășurăm majoritatea cursurilor online, indiferent de nivelul de învățământ. În ceea ce privește 

nivelul preșcolar, desfășurarea activității didactice online a venit ca o provocare atât pentru cadrele 

didactice, cât și pentru părinți, dar mai ales pentru copii. În contextul predării online, lucrurile devin 

puțin mai complicate, deoarece preșcolarii, datorită specificului vârstei, necesită sprijin și îndrumare 

din partea unui adult pe tot parcursul unei activități instructiv-educative. 
 

Deși nu există rețete standard despre cum poate funcționa școala în această perioadă, conectarea 

socio-emoțională cu copiii, planificarea și urmărirea unor obiective de învățare minimale sunt lucruri 

importante pe care cadrele didactice le pot realiza, chiar și cu resurse minimale. Scopul acestei 

perioade ar trebui să fie păstrarea legăturilor sociale și emoționale cu cei mici, iar aici părinții joacă 

un rol important. La această vârstă copiii au nevoie de părinți pentru: citirea mesajelor scrise, 

descrierea activităților, oferirea de materiale necesare desfășurării activităților propuse, 

supravegherea utilizării aparaturii tehnice. 

 

Modalități de comunicare în mediul online 

 

Platforme educaționale: Kinderpedia – are opțiunea de a transmite live, oferă posibilitatea de a 

încărca documente cu temele copiilor; Google Classroom – cea mai folosită platformă de către școli. 

Cu ajutorul acesteia cadrele didactice creează, gestionează, distribuie, primesc și evaluează teme; 

copiii încarcă, trimit și predau temele, primesc/oferă feedback. Rețele de comunicare online: grupuri 

de Facebook; grupuri de Messenger; grupuri de WhatsApp 

Top of Form 

Rolul educatoarei în desfășurarea activităților online 

Elaborează o planificare săptămânală care va asigura continuitatea activității suport pentru 

învățarea online; Propune activități adaptate mediului online; Creează și selectează resurse 

educaționale online: ppt-uri, filmulețe didactice, descrierea unor activități,jocuri cu prezentări video, 

înregistrări video,etc.; Oferă și colectează feedback de la copii și părinți; Urmărește progresul 

individual al copiilor și face consemnări în Fișele pentru aprecierea progresului individual al 

copilului. 

Reguli pentru buna desfășurare a activităților online 

Elaborarea conținuturilor cât mai pe înțelesul copiilor și părinților; Utilizarea moderată a site-

urilor educaționale; Alternarea mijloacelor de realizare a activităților propuse spre desfășurare; 

Sugerarea de activități/jocuri ce se pot desfășura în aer liber; Cuprinderea a cât mai multe materiale 
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din natură sau care se regăsesc în orice casă; Utilizarea fișelor de lucru ce pot fi redate de către părinți, 

fără a folosi imprimanta; 

Se va evita suprasolicitarea părinților sau a altor adulți implicați în creșterea copiilor; Cererea 

și oferirea de feedback copiilor și părinților referitor la efort, rezultat, comportament, progres, nu la 

persoană; Activitățile propuse nu sunt obligatorii! Acestea vor avea o tematică atractivă și un nivel 

de complexitate moderat. 

Modalități de învățare online în învățământul preșcolar 

În alegerea instrumentelor digitale, folosite în învățarea online, cadrele didactice trebuie să 

urmărească valențele pedagogice ale acestora(gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, 

dezvoltarea competențelor specifice nivelului de vârstă, etc.). Beneficii pentru preșcolari: un mediu 

de învățare mult mai confortabil, dar care necesită suportul părinților; Un aspect motivant pentru 

cadrele didactice în realizarea activităților online îl reprezintă schimbul de bune practici 
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Colegiul Național „Unirea” din Turnu-Măgurele peste hotare 

 

 

Prof.  DANIELA GRASU 

Colegiul Național „Unirea” din Turnu-Măgurele 
 

 

 

Colegiul Național „Unirea” din Turnu-Măgurele a participat la cea de-a XII-a ediție a 

concursului EUROSCOLA 2019-2020, ediție care s-a desfășurat sub titlul generic „Educația schimbă 

vieți”.  

 

Programul EUROSCOLA a fost creat de Parlamentul European pentru a informa tinerii despre 

procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. 

Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe 

parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a-

și împărtăși viziunile și așteptările. 

 

În cadrul acestei ediții a concursului EUROSCOLA, echipa formată din 24 de elevi și doi 

profesori coordonatori de la Colegiului Național „Unirea” a conceput și implementat o campanie de 

informare și conștientizare a publicului cu privire la rolul educației și al învățării unei meserii pornind 

de la una dintre poveștile de succes identificate în timpul colectării informației. Campania a început 

pe 20 iulie și s-a încheiat pe 24 octombrie 2019. 

 

Primă etapă a campaniei, o etapă de informare și documentare, a avut ca scop identificarea la 

nivel local, județean sau national a unei personalități sau chiar persoane obișnuite, care a reușit să 

aibă un parcurs demn și frumos în viață prin educație și/sau învățarea și practicarea unei meserii. 

După această primă etapă, echipa EUROSCOLA a decis să promoveze povestea de succes a 

Elenei Ovreiu, fostă elevă a Colegiului Național „Unirea”.  

 

Elena Ovreiu a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

la Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Faculatatea de Relaţii Economice 

 

Internaţionale la ASE.  

După un doctorat în Franța în imagistică medicală, postdoctorat în China şi stagii de cercetare 

în ţări precum Singapore, Israel, Columbia, s-a întors în România. Acum este lector la Universitatea 

Politehnica din Bucureşti şi antreprenor în tehnologie medicală.  

 

Este fondator al International Summer School on Imaging for Medical Applications (SSIMA) 

– cea mai mare şcoală de vară din Europa de Sud – Est dedicată aplicaţiilor medicale, organizată 

împreună cu Technion Israel Institute of Technology, cu scopul de a ajuta dezvoltarea tehnologiei 

medicale în România. Are o rubrică săptamânală la Radio Guerrilla, precum şi blogul ovreiu.com, 

ambele cu focus pe tehnologie medicală. 

 

Ca urmare a activităţii în acest domeniu, în 2016 a fost desemnată câştigătoare a competiției 

JCI TOYP Romania 2016 – Ten Outstanding Young Persons la categoria Inovaţii Medicale. 

Până pe data de 24 octombrie 2019, echipa EUROSCOLA a Colegiului Național „Unirea” a 

promovat prin activități educative formale și nonformale povestea de succes a Elenei Ovreiu, o 

poveste care poate inspira și motiva pentru că ne dovedește că, într-adevăr, „EDUCAȚIA SCHIMBĂ 

VIEȚI”! 
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Evaluare în școala online 

 

Prof. Daniela Ionescu 

Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Rm. Vâlcea 
 

 

 

În dinamica actuală a învăţământului românesc, un accent deosebit se pune pe utilizarea unor 

metode şi tehnici de evaluare eficientă a elevilor, aceasta presupunând şi o serie de metode alternative. 

Nu se poate renunţa definitiv la metodele tradiţionale de evaluare, în favoarea celor alternative 

dar se impune îmbinarea acestora în scopul optimizării actului didactic.  

 

Ȋn ceea ce privește activitatea evaluativă în școala online, lucrurile trebuie să fie analizate 

anticipat, astfel încât mijloacele abordate să fie accesibile elevilor. Este de preferat ca mijlocul, în 

sine, să fie explicat elevilor înainte de a fi abordat, chiar dacă elevul îl cunoaște de la alte ore online.  

 

Spre deosebire de metodele tradiţionale, care realizează evaluarea rezultatelor şcolare obţinute 

pe un timp limitat şi de regulă cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut, dar oricum definită, 

metodele alternative de evaluare prezintă caracteristici cum ar fi realizarea evaluării rezultatelor în 

strânsă legătură cu instruirea și cu învăţarea; pe de altă parte ele privesc rezultatele şcolare obţinute 

pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe şi 

mai ales schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de învăţare. 

 

Evaluarea online se realizează printr-un contact mai strâns cu elevii, acest lucru determinând 

un control mai temeinic şi mai operativ, constituindu-se într-o tehnică aparte, complementară celei 

clasice. 

 

Ȋn activitatea educativă online se poate stabili un dialog constructiv cu elevii, prezentându-se  

informaţiile, verificându-se asimilarea cunoştinţelor, propunându-se exerciţii, și se urmăreşte în mod 

dominant transmiterea de cunoştinţe, verificarea sau formarea de priceperi şi deprinderi. 

 

Cu ajutorul calculatorului se poate realiza o reţea complexă de instruire existând posibilitatea 

controlului simultan al unui număr mai mare de elevi, care utilizează terminalele conectate la un 

pupitru central, prin intermediul căruia se poate urmări şi dirija desfăşurarea procesului. 

 

Ca avantaje, am putea enumera: contribuţia la o însuşire a cunoştinţelor mai rapidă şi mai 

temeinică, deoarece receptivitatea pe cale vizuală este mai mare decât pe cale auditivă; metodă 

eficientă în activizarea elevilor, antrenându-i în studiu individual, în ritm propriu; aprecierea 

cunoştinţelor prezintă avantajul obiectivităţii şi insensibilităţii la reacţii afective legate de notare; 

 

Dezavantajul activităţii online constă în faptul că, în cazul acesteia, se măsoară mult mai greu 

abilităţile, stările afective, atitudinile şi conduita elevului. 

 

De aceea, profesorul va trebui să fie preocupat permanent de căutarea unor forme cât mai 

adecvate pentru cunoaşterea nivelului de dezvoltare a gândirii, a capacităţii de creaţie, a gradului de 

înţelegere şi dragoste, pentru cultivarea spiritului de ordine şi disciplină, a perseverenţei, a dorinţei 

de a învinge dificultăţile, pentru conturarea trăsăturilor de voinţă şi de caracter ce vor defini 

personalitatea elevului ca viitor adult. 
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ȘCOALA ALTFEL ÎN ONLINE 

 

Profesor Dănilă Mihaela-Doina,                                                                                              

Liceul ,,Regina Maria”  Dorohoi, Județul Botoșani 

 

 

Educația este o acțiune socială ce presupune interacțiuni multiple și variate între actorii 

implicați-profesori și elevi. Educația nonformală cuprinde totalitatea influențelor educative ce se 

derulează în afara clasei sau prin intermediul unor activități opționale sau facultative. Acțiunile 

întreprinse se caracterizează printr-o mare flexibilitate și vin în întâmpinarea intereselor variate, 

individuale ale elevilor. Dispunerea cunoașterii în rețeaua internet se opune oarecum legilor 

tradiționale ale acumulării de capital. Devine bogat nu cel care deține cunoașterea, ci acela care o 

utilizează sau o disipează mai întâi. 

Săptămâna Școala Altfel este dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în care elevii 

și profesorii desfășoară activități ce satisfac interesele elevilor și care le dezvoltă competențele de 

învățare și abilitățile socio-emoționale. În situația actuală în care activitățile de învățare s-au mutat în 

mediul online, profesorii au regândit metodele și strategiile de predare și evaluare tradiționale. 

Integrarea tehnologiei în procesul educațional este un demers firesc și inevitabil. Elevii participă activ 

la procesul instructiv-educativ, își dezvoltă competențele digitale și pot accesa o mare varietate de 

resurse pentru o temă dată. 

Activitățile care vizează educația pentru sănătate se pot realiza prin informații ce pot fi 

transmise prin vizionări de filme, prezentări PowerPoint. Subiectele de interes sunt legate de un stil 

de viață sănătos, piramida alimentară, descoperiri medicale care au schimbat lumea, rețete sănătoase, 

Covid-19. În cadrul educației pentru carieră, autocunoaștere și dezvoltare personală elevii pot 

completa chestionare online individuale pentru identificarea stimei de sine, teste de autocunoaștere 

sau pot susține un discurs motivațional.  

De asemenea, pot afla informații prețioase despre meserii de succes, cariera profesională 

accesând diferite platforme. Elearning-ul poate fi folosit cu succes în cazul adulților dar, în cazul 

elevilor, trebuie privit ca o completare și nu ca o alternativă a învățării clasice. Cyberbullying-ul este 

o temă de actualitate despre hărțuirea online prin dispozitive mobile sau internet și care poate avea 

repercusiuni asupra viitorului unui elev.  

Activitățile ce vizează siguranța pe internet se pot realiza cu ajutorul portalurilor de știință, 

aplicații web care sprijină procesele de învățare și predare prin module interactive, chestionare și 

diverse prezentări. Activitățile desfășurate în cadrul educației multiculturale pot fi concursuri de 

cultură generală, tururi virtuale prin parcuri naționale, grădini zoologice, mănăstiri, vizite virtuale 

prin muzeele lumii, cetăți, castele, orașe și vizionare de film.  

Activitățile din cadrul educației pentru promovarea valorilor umanitare și responsabilitate 

socială presupun promovarea valorilor de toleranță, onestitate, incluziune și responsabilitate, 

respectarea și comunicarea socială. Educația ecologică este parte din educația pentru viață și ajută 

elevii să câștige cunoștințe, deprinderi, motivații, valori și angajamentul de care au nevoie pentru a 

gospodări eficient resursele pământului și de a-și asuma răspunderea pentru menținerea calității 

mediului. 

Competențele vizate în cadrul acestor activități sunt de colaborare și comunicare, digitale, 

creativitate și inovare, lingvistice, gândire critică și rezolvare de probleme. Elevii caută și accesează 
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resurse, selectează materialele, folosesc social-media și instrumente digitale pentru a comunica 

impresii, comentarii și evaluări, exersează limbile de circulație internațională, lucrează într-un ritm 

propriu și pot oferi feedback, exprimă opinii, dobândesc abilități de viață.  

În această perioadă profesorii și părinții trebuie să acționeze împreună, formând o echipă, iar 

toate acțiunile lor să aibă ca rezultat sprijinirea elevilor în desfășurarea normală a procesului de 

învățare. 
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Activități educative integrate online adaptate elevilor cu dizabilități auditive                       

în cadrul terapiei educaționale complexe și integrate 

 

 

DARABANTIU DIANA 

 

 
Procesul de învăţământ la elevii cu dizabilități vizează pe lângă componenta instructiv-

educativă şi o componentă compensator-recuperatorie, aceasta fiind realizată prin intermediul 

activităţilor din cadrul ariei curriculare „Terapie educaţională complexă şi integrată”.  

Se respectă, astfel, unul dintre principiile fundamentale ale educaţiei speciale: principiul 

asigurării unităţii instrucţiei, educaţiei, compensării, recuperării şi/ sau reeducării. Prin conţinutul lor, 

acestea se referă predominant la aria de dezvoltare personală şi socială, având ca scop final 

independenţa copilului cu deficiențe, precum şi integrarea lui într-un mediu în continuă schimbare.  

Activităţile se găsesc într-o relaţie de interdependenţă, cu implicaţii metodologice 

intermodulare/intradisciplinare şi intramodulare, urmărind valorificarea învăţării sociale cu largă 

deschidere spre normalitate. Se urmărește formarea unor deprinderi de autonomie personală şi 

socială, sporind gradul de adaptabilitate al copiilor cu dizabilități. 

Activitatea integrată presupune un demers global, limitele dintre categoriile de activități dispar, 

activitatea desfașurându-se dupa un scenariu unitar, în scopul aprofundării unei teme. Astfel, prin 

reunirea conținuturilor din domenii diferite, se faciliteaza procesul înțelegerii si însușirii 

cunoștințelor, se creează situații de învățare mai complexe celor monodisciplinare.  

Principalele axe în definirea și caracterizarea ipostazelor de obiectivare ale integrării curriculare 

sunt relevanța nucleelor de integrare curriculară și a produselor învățării integrate și gradul de 

integrare curriculară. (Glava, 2002). 

Abordarea integrată a disciplinelor, alături de abordarea interdisciplinară, organizarea modulară 

şi  învăţarea asistată de calculator poate fi catalogată ca şi inovaţie în organizarea conţinuturilor. 

Terapia educațională complexă și integrată urmărește să sublinieze și să demonstreze practic 

posibilitatea de a valorifica actul educational spre a-si amplifica efectul terapeutic.  

Educația copilului cu dizabilități este abordată sub aspectele ei pozitive cu scopul valorificarii 

optime a tuturor disponibilităților psiho-individuale, cat și a particularităților și a gradului de 

deficiență.  

Figura arată relațiile reciproce dintre disciplinele din aria curriculară terapie educațională 

complexă și integrată, dintre acestea și o temă centrală. 
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Abordarea multidisciplinară 

 

La elevii cu dizabilităţi auditive o prte din procesele psihice sunt afectate, iar eficienţa lor în 

activitatea de învăţare este diminuată semnificativ în comparaţie cu elevii fără deficienţe. 

Tehnici și modalități ale activităților educațional-terapeutice 

Majoritatea specialistilor consideră că principalele forme de ocupații ale ființei umane sunt: 

munca, jocul şi activitățile de viață cotidiană. Având în vedere diversitatea şi particularitățile 

aferențelor senzoriale, precum și condițiile actuale de desfașurare a activităților educaționale online, 

s-au abordat o serie de tehnici și modalitați adaptate particularitaților fiecarui elev, precum si 

posibilitaților de folosire a mijloacelor tehnice. Astfel, s-a pus accent pe realizarea activităților 

practice din cadrul terapiei ocupaționale, folosindu-se diverse materiale și instrumente de lucru 

accesibile copiilor, vizionarea de povești în limbaj mimico-gestual, jocuri online de pe diferite 

platforme, activități cu caracter practic care sa implice copilul activ în activitate, să  participe cu 

plăcere. Elevii sunt puși în situații concrete, practice de învățare care dezvoltă stări afective pozitive, 

de liniște, reducând stările de tensiune și anxietate. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

PROF. DĂRĂȘTEAN IONELA CRISTINA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 DEVA 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității.  

Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 

schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, 

prin care o școala își poate construi o imagine. Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor 

didactice pregătite, care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii.  

Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem 

promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în 

contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de 

acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 

schimbarea venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului, 

folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra 

școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de 

creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa 

sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce 

promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât 

și județean sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

82



Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor 

din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv 

în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.  

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. Primar - Dascălu Alina-Iuliana 

Prof. inv. Primar Elena Riba 

Școala Gimnaziala Nr.1, Râmnicelu, Jud. Buzău 

 

 
 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 

înbunătății, crea o imagine pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi 

formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 
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adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid. 

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

85



 

 

Ora de engleză 

 

 

Dascălu Andreea-Mădălina                                                                                     

Școala Gimnazială „Ion Conea Coteana”, Județul Olt 

 

 

Într-o eră ce îndeamnă din ce în ce mai mult la modernitate, învățarea unei limbi străine pare să 

fie un lucru destul de ușor. Cu ajutorul Internetului, elevul poate pătrunde în lumi necunoscute, 

nemaiîntâlnite, poate învăța cuvinte noi.  

În cele ce urmează voi încerca să surprind secvențe din lecțiile pe care le predau la Școala 

Gimnazială Coteana, la ora de engleză, la clasa pregătitoare și clasa a III-a. 

În primul rând, pentru a îmbunătăți deprinderile orale ale elevilor mă folosesc de laptopul 

propriu și de CD-ul de la sfârșitul cărții.  

Elevii citesc o dată lecția, ca mai apoi să o asculte și să-și îmbunătățească accentul. După ce au 

ascultat lecția, aceștia își notează cuvintele noi. De exemplu, învățăm despre membrii familiei. Elevii 

citesc lecția, o ascultă, după care urmează un cântecel despre membrii familiei, cântec după Youtube. 

În al doilea rând, un alt instrument folositor în predarea limbii engleze este reprezentat de așa-

numitele talking books. Prin intermediul acestora, elevii repetă cuvintele noi, le memorează. Aceste 

cărți sunt un fel de pregătire a ceea ce urmează să predau. Cel de-al treilea instrument folosit este 

videoproiectorul.  

Videoproiectorul mă ajută să corelez imaginea cu sunetul. Fiind captivați de ceea ce văd, elevii 

tind să rețină mult mai bine cuvintele noi. Deoarece este vorba despre elevi cu vârste mici, jocul 

rămâne cel mai bun și important instrument.  

Astfel, după ce lecția a fost predată, prin intermediul Kahoot, elevii pot demonstra ceea ce au 

învățat și ceea ce au reținut, dar, într-o atmosferă plăcută, ci nu ca o întrecere. 

Chiar dacă impactul tehnologiei tinde să se extindă din ce în ce mai mult, consider că un bun 

profesor nu va putea fi înlocuit așa ușor.  

Un profesor este mai mult decât un calculator, un profesor dă sfaturi, știe să asculte, pune suflet 

în tot ceea ce face.  

Din punctul meu de vedere, tehnologia dozată cum trebuie ajută, însă cel mai important trebuie 

găsită o cale de mijloc între inovație și tradiționalism. 
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Instrumente IT pentru dezvoltarea de competențe –                                                          

oportunități ale învățământului on-line 

 

DASCĂLU ANDREEA-CRISTINA  –                                                                                     

G.P.P. ’’Lumea copilăriei’’ Râmnicu-Sărat 

 

Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu 

diverse probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar al statului trebuie să 

rămână educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor 

actuale ale societății și să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra activ în viața socială și 

personală. 

Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19, a scos la iveală 

problemele existente în societate, care cu certitudine își va aduce aportul la o schimbare radicală a 

mentalității oamenilor. În acest context, se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, 

pentru ai face pe educabili să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de 

mâine cu surprizele sale. Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a 

membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații. 

Însăși elevii ar trebui să fie învățați să învețe, astfel devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să 

învețe în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligente, care ulterior să 

devină achiziții importante pentru progresul societății. 

În viitorul apropiat obiectivul major al educației va include preponderent elementele învățării 

personalizate / individualizate, organizată atât în cadrul instituțiilor de învățământ – care ar trebui să 

devină centre educaționale comunitare, cât și în mediul familiei sau al comunității. Pentru 

eficientizarea învățării personalizate este necesar să fie valorificate posibilitățile copilului, utilizate 

mai eficient resursele mediului în care trăiește și învață copilul, posibilităților instituțiilor din 

comunitate și mijloacelor mass-media, dar și utilizarea tehnologiilor de învățare de la distanță/ online, 

fiind o oportunitate pentru situații speciale sau imprevizibile. 

Dacă ne raportăm la eficiența învățării de la distanță, activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță 

cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru preșcolarii 

mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, părinții au primit sarcini de la educatori 

cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe 

repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții. Importantă este și cum a fost organizată 

comunicarea constantă între părinte și educator, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să 

vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale. 

Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost diferite: prin video, 

filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite 

părinților pentru copil sau prin video conferențe în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele 

selectate, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul. 

Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau curriculumul scris contează mai 

mult, ci starea emoțională a copiilor și al părinților sunt prioritate în această perioadă de izolare. 

Educatorii au îndrumat părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri 

video/desene animate, pentru a diminua riscul demotivării față de activitățile cu valoare educativă 

superioară ulterioară. 
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În clasele primare, de regulă învățătorii încarcă zilnic materiale pe una din platformele selectate 

și cunoscute de elevi și părinți (înregistrări video sau audio, plus fișele de lucru aferente), iar 

obiectivul principal este realizarea sarcinilor, cu ajutorul indicațiilor video. La începutul zilei se 

propunea elevilor și părinților un orar de lucru, cu link-urile potrivite pentru fiecare disciplină sau 

cerință de lucru. Fiecare copil primește timp de lucru, și fiind ajutat de părinți, este invitat să trimită 

sarcina realizată învățătorilor în mod individual. De regulă, învățătorii verificau și corectau lucrările 

și expediau un feedback individual elevilor sau părinților. Unii învățători zilnic sau peste o zi se 

conectau video cu toți elevii, cu frecvențe diferite în funcție de vârsta clasei. 

În învățământul gimnazial și liceal, conectarea online a avut ca principal obiectiv în organizarea 

învățământului de la distanță, nu atât transmiterea unor conținuturi, cât organizarea și verificarea 

învățării. 

Modalitățile utilizate de cadrele didactice au fost aplicațiile pentru resursele educaționale, când 

elevii studiază singuri, pe baza instrucțiunilor trimise de profesori, urmărind filmulețele transmise din 

timp și rezolvând activitățile, iar în timpul întâlnirilor online își clarifică neînțelegerile și își 

consolidează cunoștințele. 

De regulă, profesorii expediau din timp elevilor rezumatul scris al lecției plus link-uri de pe 

YouTube, filmate de profesori sau de alte persoane, de asemenea trimiterea unui tutorial audio sau 

video cu demonstrația conținutului la disciplina predată etc. Apoi erau organizate conectări online - 

după ce elevii au primit materialul și tutorialele - pentru verificare prin chestionar oral a înțelegerii și 

fixarea exercițiilor de lucru. Profesorii verificau sarcinile propuse elevilor, oferindu-le un feedback 

constructiv. 

În situație de criză, societatea a conștientizat și recunoscut că sistemul de învățământ a fost doar 

parțial pregătit pentru a răspunde noilor provocări, iar utilizarea exclusivă a mijloacelor de 

comunicare la distanță pentru asigurarea continuității învățării a condus la o presiune majoră în 

principal asupra cadrelor didactice. Impedimentele de natură logistică, procentul destul de mic al 

cadrelor didactice care în acest moment posedă informații și competențe specifice instruirii asistate 

de calculator, curriculum care permite doar în mică măsură transpunerea în activități la distanță, au 

constituit serioase bariere pentru desfășurarea activităților didactice. 

Cel mai important factor care determină nivelul calitativ al rezultatelor elevilor și educației este 

chiar valoarea actului didactic iar eficientizarea activității cadrelor didactice vizează atât perioada 

formării inițiale pentru cariera didactică, cât și formarea profesională continuă, valorificând 

experiența de realizare a activităților educative utilizând instrumente și resurse digitale. 

Resursele digitale sunt variate, însă sunt menționate și descrise următoarele: 

1. https://wordwall.net/  (Creare de jocuri -pentru toate disciplinele) 

Pentru această resursă există un curs gratuit care permite descrierea tuturor caracteristicilor 

acestei platforme – cursul se găsește pe platforma Școala R.E.I. curs numit: ,,Resurse în educație 

prin platforma wordwall.net’’ 

     

Câteva caracteristici generale ale platformei sunt: 

 

• crearea de resurse după tipare date 

• schimbarea tiparelor compatibile, fără a relua construirea jocului 

• posibilitatea de a edita o resursă publică creată de altcineva 

• posibilitatea de a alege teme și opțiuni de personalizare a resursei 

• permite crearea de sarcini de lucru atribuite elevilor 

• permite publicarea resursei, fiind vizibilă și altor profesori/creatori de conținut educațional 

• permite modul de multiplayer – atunci când pe aceeași resursă intră mai mulți elevi, fiecare 

de pe dispozitivul propriu 
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2. https://www.liveworksheets.com/  (Creare de fișe ce se pot rezolva online -pentru toate 

disciplinele) 

 

Platforma Liveworksheets – este utilizată pentru a construi  activități  de învățare,  foi  /cărți  

de lucru,  care  se  pot efectua  online interactiv,  pentru evaluare,  cu  feedback imediat. Aveți posib

ilitatea să vă înregistrați elevii, le creați conturi, să le verificați temele în timp real. Elevii pot rezolv

a/completa fișele de lucru online și pot trimite răspunsurile profesorului.  Acest lucru este bun pentr

u elevi (este motivant), poate fi și distractiv, pentru profesor (economisește timp) și pentru mediu (e

conomisește hârtie).) Fișele Liveworks vă permit să transformați foile de lucru tradiționale tipăribile

 (doc, pdf, jpg ...) în exerciții interactive online cu autocorecție, numite „foi de lucru interactive”. 

 

3. https://info.flipgrid.com/  (Aplicație pe care copiii pot inregistra video si audio ca răspuns la 

temele lor spre exemplu –pentru toate disciplinele) 

 

4. https://blabberize.com/ (Instrument web care te lasă să faci pozele și fotografiile să 

vorbească –pentru toate disciplinele) 

 

5. https://imapuzzle.com/ (Transformă pozele în puzzle –pentru toate disciplinele) 

 

6. https://quizizz.com/  

 

• instrument gratuit de evaluare a claselor care permite tuturor elevilor să învețe împreună. Este 

foarte ușor să creezi teste și să te distrezi! 

• are avatare amuzante, tabele live, teme, muzică, memuri și multe altele, de asemenea conține 

o bază de date cu milioane de teste create de profesori; 

• Testele create cu această aplicaţie pot fi accesate de către elevi de pe telefoanele mobile, 

tablete, laptop sau calculatoare conectate la Internet. 

 

7. https://kahoot.com/ (Creare de jocuri online- pentru toate disciplinele) 

 

• Creează un joc distractiv în câteva minute; îl numim "kahoote". Poţi face o serie de întrebări 

, formatul şi numărul de întrebări depinde doar de alegerea ta. Poţi adăuga imagini, clip-uri video şi 

diagrame întrebărilor tale pentru a face testul cât mai plăcut. 

• Kahoot-urile se joacă cel mai bine în grup, de exemplu, o clasă. Jucătorii răspund întrebărilor 

de pe propriile dispozitive, în timp ce întrebările şi răspunsurile sunt afişate pe un ecran comun, pentru 

a uni lecţia.  Jocul  creaza un "moment-foc de tabără" , încurajând jucătorii  să interacţioneze. 

• Învăţarea prin joc promovează discuţia şi impactul pedagogic, chiar dacă jucătorii sunt în 

aceeaş cameră sau în părţi diferite ale lumii. După un joc, încurajează jucătorii să creeze şi să 

distribuie propriile lor kahoot-uri pentru a aprofunda înţelegerea, stăpânirea şi scopul, precum şi 

pentru a se  angaja în discuţii peer-led.  

 

8. https://livresq.com/ro/ (Creează cursuri și lecții interactive direct din browser -pentru toate 

disciplinele) 

 

9. https://www.survio.com/ro (Pentru toate disciplinele) 
 

Cu Survio crearea, prelucrarea și distribuirea unui chestionar este  ușoară.  Toate  chestionarele  

sunt  optimizate  automat  pentru  dispozitive  mobile.  Respondenții pot participa la chestionar de o

riunde: de pe PC desktop, laptop, tabletă sau smartphone și pot primi mai ușor mai multe răspunsuri

. 

Analiza rezultatelor tabele și grafice se văd în timp real; rezultatele pot fi descărcate ca date brute în
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 format XLS, CSV, XML și HTML pentru analize în Excel, SPSS sau alte programe; Se pot primi    

cu doar un click rapoarte PDF generate automat, ușor de înțeles.  

10. https://www.storyjumper.com/ (Creare de carti cu text si imagini) 

Caracterul practic-aplicativ al lucrării este demonstrate de indicarea unor soluții tehnice 

recomandate pentru situații de învățare diverse, adaptabile la fiecare disciplină și pentru fiecare ciclu 

de învățământ, pentru fiecare platformă/instrument prezentat.  

Se propune centralizarea și punerea la dispoziția cadrelor didactice a unor soluții tehnice 

existente, a unor resurse educaționale deschise, a unor instrumente și aplicații online care pot fi 

utilizate pentru a crea situații de învățare eficiente asistate de noi tehnologii, acoperind adecvat nevoi 

particulare, niveluri de studiu, domenii de cunoaștere, situații diverse. 

 

 

Bibliografie: 

 

1 .https://www.ccdbn.ro/anunturi/ghid_instrumente_dig.pdf 

2. https://ipp.md/wp-content/uploads/2020/05/Studiu__Invatamantul_Online_202-04-29.pdf 

3.http://109.100.55.178:81/images/proiecte/2018/Florenta/Aplicaii_invatate_-_2019.pdf 
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ȘCOALA ONLINE 

 

 

Profesor învățământ primar - DASCĂLU MONICA 

Şcoala Gimnazială ,,N. I. Jilinschi” Vernești 

 

 

 
În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-

pregătire, care se referă atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa învățarea 

de tip online, la e-pregătirea elevilor care trebuie să dețină abilitățile de utilizare a computerului și a 

accesării internetului, precum și abilități pentru utilizarea resurselor online, să demonstreze capacități 

de autonomie în învățare și de autoevaluare, abilități de organizare și de management al învățării, să 

dispună de interes și motivație pentru învățare, de abilități de a comunica cu grupul, să manifeste 

responsabilitate, spontaneitate și promptitudine în rezolvarea sarcinilor, dar și la e-pregătirea 

profesorului, care trebuie să demonstreze experiență relevantă în utilizarea TIC în procesul didactic, 

cunoștințe și abilități pentru manipularea hardware-ului și a software-ului, abilități de selectare critică 

a resurselor educaționale, adaptarea stilului de predare la noul mediu de învățare, manifestarea de 

atitudini pozitive față de tehnologie.  

Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire prealabilă are 

efecte pe termen lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, cum este cea în care ne 

aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional. 

Schimbări transformaționale au determinat cadrele didactice să abordeze procesul didactic 

dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor față în față cu elevii și colegii 

cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ 

desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul 

față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, 

poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 

materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au 

predat cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc 

să împartă din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin.  

O parte dintre profesori s-au adaptat foarte bine la educația online și se străduiesc să faciliteze 

procesul educațional pentru elevi, devenind și un sprijin emoțional pentru aceștia. În viziunea elevilor 

și a părinților, unele dintre cadrele didactice sunt rigide în desfășurarea activităților online. Consider 

că pentru echilibru emoțional, elevii au nevoie de sprijin și înțelegere din partea cadrelor didactice.  

Cadrele didactice au propriile dificultăți în organizarea și desfășurarea orelor online care 

necesită competențe digitale și de adaptare a conținutului educațional, mai mult timp de pregătire, 

metode inovative de testare și evaluare, activități administrative apărute de pe o zi pe alta.  

Noua abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât a 

cadrelor didactice, cât și și a elevilor.  

Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important 

elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă 

determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. Este 

evident că școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte pentru 

elev o resursă de siguranță și de continuitate.  

În momentul în care sunt utilizate prea multe platforme există riscul ca elementul de securitate 

emoțională să fie perturbat, pentru că elevii pot să aibă o senzație de nesiguranță cauzată de faptul că 
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mutarea de pe o platformă pe alta induce o repoziționare, o reconsiderare a adaptării și așa dificile 

efectuate foarte brusc. 

Competențele digitale dobândite de profesori în această perioadă reprezintă un avantaj 

important, acestea fiind achiziții utile pentru activitatea didactică viitoare, deoarece unele 

instrumentele și resursele digitale pe care le-au utilizat în această perioadă putând să le folosească  în 

continuare în activitatea didactică față-în-față. 

 

 

Bibliografie: 

• Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, 

„Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei” , Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020 

•  www.academiaabc.ro; 

•  www.didactic.ro; 
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-- PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI ÎN MEDIUL ON-LINE -- 

 
 

Prof. DASCĂLU RAMONA                                                                                        

GRĂDINIȚA NR. 62, BUCUREȘTI 

 

În prezent, grădinița trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea 

societății contemporane, să revendice locul său în viața copiilor și implicit a societății care este în 

continuă schimbare.  

Cadrele didactice sunt cele care fac deschiderea spre nou, fac posibilă evoluția continuă a 

grădiniței. Având permanent în vedere cerințele beneficiarilor direcți și indirecți ai grădiniței care, 

ulterior întră în contact cu comunitatea locală, pot construi o strategie, un plan, o modalitate de 

promovare a imaginii grădiniței. Până de curând, cadrele didactice au contribuit la promovarea 

imaginii gradiniței dând dovadă de profesionalism, care urmează principiul calității în organizarea și 

desfășurarea activităților instructive-educative de calitate, cu dragoste de copii și atente la dezvoltarea 

socio-emoțională a acestora.  

De asemenea, copiii au putut participa la diferite activități extracurriculare în grădiniță și în 

afara ei sub atenta îndrumare a educatoarelor. Activitățile extracurriculare cu o deosebită influență 

formativă prin toate formele de acțiuni turistice: plimbările, excursiile, taberele, coloniile, 

experimentele, proiectele care promovează lectura. 

In cadrul activităților organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, copiii se confruntă cu 

realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor 

din mediul înconjurător, a unor zone geografice și locuri istorice. 

Copiii  dobândesc o mare cantitate de informații despre munca omului, își formează reprezentări 

simple despre structură și condițiile de viată ale unor plante și animale, despre legi obiective ale 

succesiunii anotimpurilor, despre frumusețile si bogățiile țării, despre trecutul istoric al poporului 

român, etc. 

Copilul care a învățat să admire natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să observe 

munca depusă de unele insecte pentru a-și strânge provizii pentru iarnă (furnicile, de exemplu) sau 

câta strădanie depune o rândunică pentru a construi cuibul puișorilor ei și apoi pentru a-I hrăni, acel 

copil va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. Astfel, în urma acestor activități  copiii pot reda 

cu mai multă creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de desen si modelaj, 

iar cu materialele culese își îmbogatesc simțitor jocurile de creație și activitățile practice și cel mai 

important aspect - pregătirea pentru viață cu un bagaj de cunoștințe. Toate aceste activități contribuie 

la promovarea imaginii grădiniței 

Procesul educațional din grădiniță a suferit multe schimbări din cauza pandemiei COVID-19, 

iar cadrele didactice au fost nevoite să se adapteze la desfășurarea procesului educațional în mediul 

online. Această schimbare a produs la început dezorientare în rândul preșcolarilor și al părinților lucru 

care poate afecta oarecum imaginea grădiniței.  

Cadrele didactice s-au văzut nevoite să se inițieze/formeze/perfecționeze în utilizarea 

tehnologiei. Totuși nu este sufiecient, nu poți apărea în fața copiilor de cealaltă parte a ecranului să-l 

plictisești cu vorba. Așadar, a căutat, a creat, și-a dat frâu liber imaginației pentru a realiza activități 

deosebite cu copiii și să rămână cu dorința de a participa la fiecare activitate didactică desfășurată în 
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mediul online. Cadrele didactice se folosesc de diverse aplicații pentru a dinamiza activitatea 

desfășurată în mediul on-line și materialele didactice digitale cât mai atractive în rândul copiilor. 

În mediul on-line, preșcolarii depind de părinți, bunici, frați și surori, astfel se propun jocuri și 

activități cu materiale pe care le au la îndemână în casă, jocuri pentru toată familia, activități 

administrativ-gospodărești.  

Părinții participă alături de copii la aceste activități și realizează că, astfel desfășoară timp de 

calitate cu copiii lor, descoperă lucruri pe care nu le conștientizau despre acestia.  Pe pagina web a 

gradiniței sau alte canale de socializare, se pot promova jurnale de activități de bună practiă, 

schimburi de experiență, implicarea preșcolarilor în diferite proiecte care se pot derula în mediul on-

line.  

Toate aceste aspecte contribuie la promovarea imaginii grădiniței, realizate de un colectiv 

închegat, deschis la nou, cu o comunicare eficientă, bine pregătit profesional alături de un manager 

echilibrat care  conduce unitatea din perspectiva unui proces de învățământ de calitate.  
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Invătarea digital 

 

 

Prof. inv. primar Datcu Adela Carmen 

Scoala Gimnaziala Virgil Mazilescu 

 

 
Trecerea de la învățarea clasică la cea digitală „se înscrie într-un curent mai larg, cel al 

digitalizării și al virtualizării culturale”. Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare online 

reprezintă un proces complex ce presupune integrarea instrumentelor și a resurselor în format digital, 

dintr-o nouă abordare pedagogică. Este evident faptul că noile tehnologii vor genera schimbări 

majore, atât în ceea ce privește suporturile de învățare, cât și mecanismele de utilizare a acestora din 

punct de vedere metodologic. 

 

Suporturile culturale actuale, ca și mediul de transmitere a acestora, nu aveau cum să nu fie 

influențate de inovările tehnologiilor de informare și de comunicare. Cartea veche sau contemporană, 

tabloul din sala de expoziție sau muzeu, concertul sau un spectacol oarecare pot fi consultate/ 

ascultate/ apreciate și prin intermediul „dubletelor” digitale ce ne parvin fie prin intermediul unor 

suporturi informatice (DVD-uri, de pildă), fie prin magistralele internetului. Mai toată cultura clasică 

a fost transpusă, din punctul de vedere al transmisibilității acesteia, și într-o versiune digitalizată.  

Cum este firesc, și suporturile curriculare au fost influențate de aceste evoluții. Învățământul 

nostru dispune deja de numeroase ocazii de instruire pe bază de ordinator (secvențe sau lecții facilitate 

de calculator, platforme specializate în care unele materii sunt stocate etc.).  Ideea introducerii 

învățării pe bază de suport informatic se așază pe un orizont de așteptare care ar putea favoriza sau 

motiva învățarea», preciza Constantin Cucoș. 

Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare online este un proces complex ce  presupune 

integrarea instrumentelor și  a resurselor în format digital, dintr-o nouă abordare pedagogică. Aceasta 

impune crearea unui nou design al situațiilor de învățare care să permită parcurgerea curriculumului, 

facilitarea asimilării noilor conținuturi, precum și activizarea și motivarea elevilor, stimularea 

interesului elevilor  pentru cunoaștere. 

Preocuparea pentru crearea unui cadru în care elevii să învețe cu plăcere limba franceză, în 

actualul context social, m-a determinat să parcurg o serie de cursuri prin intermediul cărora am exersat 

integrarea în lecții a unor instrumente digitale atractive, care s-au dovedit a fi și eficiente. Iată câteva 

exemple puse în practică: 

• Crearea un avizier virtual utilizând aplicația Padlet: padlet.com. Această aplicație, 

ușor de utilizat, mi-a  permis colaborarea cu elevii, prin postarea de  materiale (teme, diverse sarcini 

de lucru, proiecte)  și oferirea/primirea  feedback-ului. 

• Crearea unui avatar virtual accesând www.voki.com/. Această aplicație le-a 

permis elevilor să-și exerseze exprimarea orală în limba franceză, ajutându-i, chiar și pe cei timizi, 

să-și învingă teama de a vorbi în public. 

• Realizarea unui „nor de cuvinte” prin intermediul aplicației WordArt: 

wordart.com. Elevii au reușit să rețină mai ușor cuvinte-cheie, termeni, noțiuni, definiții, conferindu-

le culori și forme speciale. Aplicația  poate fi introdusă ca suport în învățare, în diferite momente ale 

lecției( reactualizare, fixare, evaluare formativă). 

• Crearea de scheme, în mod interactiv, utilizând aplicația Mentimeter: 

www.mentimeter.com. Astfel, putem lansa o întrebare elevilor  pentru a afla răspunsul  în timp real. 
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Răspunsurile se vor aranja și sub formă de nor, dacă am ales aceasta opțiune, în prelabil. Întrebările 

pot viza reactualizarea cunoștințelor, fixarea acestora sau împărtățirea opiniilor, gândurilor, emoțiilor 

elevilor referioare la anumite aspecte din cadrul secvențelor didactice. 

• Culegerea și organizarea ideilor accesând  jamboard.google.com/. Cu ajutorul 

tablei digitale Jamboard, am reușit să culeg feedback-ul  oferit de elevii, să organizez ideile  pe mai 

multe pagini, astfel încât acestea să poată fi vizualizate și reținute mai ușor. Este, de asemenea, și o 

mod eficient de a observa sistematic progresul. 

• Crearea de teste prin intermediul aplicației Quizizz: quizizz.com/. Acest 

instrument digital de evaluare a elevilor s-a dovedit a fi util, încurajand totodată autoevaluarea. 

Raportul, care se generează automat la finalulul testului, ne oferă indicatori relevanți prin raportare 

la rezultatele cantitative  și calitative  obținute de elevi. 

Așadar, avem posibilitatea de a monitoriza cu ușurință progresul în învățare și de a interveni 

prompt în vederea  remedierii sau recuperării. 

   În urma integrării acestor instrumente digitale în lecțiile de limba franceză, am constat o 

îmbunătățire la nivelul procesului instructiv-educativ, în ansamblu. Un impact pozitiv s-a produs 

asupra elevilor, astfel: 

▪ sunt  mai motivaţi să lucreze și să-și ducă la îndeplinire sarcina de lucru; 

▪ devin mai activi, dorindu-și îmbunătăţirea propriilor abilităţi și competențe; 

▪ învaţă mai rapid, fără a depune un efort  prea mare; 

▪ gestionează și rezolvă cu  mai mare usurință problemele apărute; 

▪ primesc  feedback imediat cu privire la ceea ce au realizat, observând  și progresul. 

În concluzie, noile tehnologii vor genera schimbări majore, atât în ceea ce privește suporturile 

de învățare, cât și mecanismele de utilizare a acestora din punct de vedere metodologic. 

 

Bibliografie: 

 

www.elearning.ro/manualul-digital-perspectiva-pedagogica 

https://iteach.ro/pg/cursuri/view/74796/ 

tribunainvatamantului.ro/2013/07/11/manualul-digital-constantin-cucos/ 

www.teachtoday.de/ro/Informare/Jocuri_digitale/2526_nv_area_prin_joc.htm 
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Promovarea imaginii școlii 

Școala online 

 

 

Prof. Înv. primar David Daniela Leontina 

Școala gimnazială „Avram Iancu” Avram Iancu, jud. Alba 

 
 

„Școala trebuie adaptată la copii și nu copiii adaptați școlilor.” Alexander Sutherland 

 

„Școala este o instituție publică proprietate de stat sau privată unde se învață disciplinele 

prevăzute într-un plan de învățământ”1. Este locul în care tinerele vlăstare merg pentru a-și forma 

competențele atât de necesare adaptării la condițiile viitoare ale societății. Aceasta servește o serie de 

scopuri care vizează formarea și dezvoltarea personalității, șlefuirea minții, construirea unei imagini 

de sine pozitive și a încrederii, învățarea lucrului în echipă și a colaborării, deprinderea unui 

comportament civilizat, dobândirea de informații despre lume și viață, crearea de contexte favorabile 

socializării, punerea în practică a cunoștințelor dobândite prin crearea unor contexte variate de 

exersare, utilizarea experiențelor de viață ale elevilor pentru construirea noilor cunoștințe, etc. 

În contextul actual, școala românească încearcă să facă față unor provocări din ce în ce mai 

complexe. Aceste provocări vizează atât situația pandemică în care ne aflăm, cât și populația școlară 

aflată în descreștere (în special în zonele rurale) și cu o motivație scăzută față de activitățile de tip 

școlar. 

Având în vedere aceste aspecte, școala trebuie să vină în întâmpinarea beneficiarilor ei cu o 

serie de activități interesante, plăcute, atractive, care să vizeze atât formarea competențelor prevăzute 

de programa școlară, cât și să corespundă nevoilor și intereselor elevilor, contribuind în mod eficient 

la construirea profilului viitorilor absolvenți. 

În acest sens, oferta de activități propuse de cadrul didactic trebuie să fie una variată, adaptată 

nivelului de dezvoltare al elevilor, să țină cont de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, 

precum și de nevoile și interesele lor. Și pentru că, în ultima perioadă cu toții am fost puși în fața unei 

modalități cu totul diferite de „a face școală” (școala online), provocarea este cu atât mai mare. Nu 

doar cadrele didactice, ci și elevii și chiar părinții au fost nevoiți să se adapteze acestui nou mediu de 

învățare, să cerceteze lumea înconjurătoare și să valorifice experiențe noi folosind mediul online. 

Foarte importantă din acest punct de vedere este activitatea noastră, a cadrelor didactice deoarece cu 

toții am fost puși în situația de a ne adapta acestor noi cerințe, de a ne forma sau exersa competențele 

digitale, de a oferi asistență pentru ca cei mici să facă față cât mai bine acestui nou mediu de învățare, 

pentru a-și continua procesul de formare și a evita eventualele blocaje. 

Formarea unei imagini pozitive asupra școlii revine cadrelor didactice și depinde de capacitatea 

acestora de a gestiona diversele situații apărute în activitatea derulată în acest mediu și de activitățile 

desfășurate cu elevii de la ciclul primar. Și pentru că activitatea cu aceștia nu se mai desfășoară față 

în față ci în fața monitoarelor, consider că parteneriatul activ școală – familie/cadru didactic – părinți 

își aduce aportul în mod considerabil. Existența unei viziuni comune din partea acestui duo cu privire 

la implicarea și monitorizarea parcursului școlar al elevilor din ciclul primar favorizează continuarea 

procesului educativ și sprijină formarea competențelor prevăzute în programa școlară pentru fiecare 

discipină din planul cadru. 

Promovarea imaginii școlii în mediul online s-a realizat de-a lungul perioadei în care ne-am 

desfășurat activitatea în acest mod prin diversele activități pe care le-am propus în cadrul orelor 

desfășurate în fiecare zi cu elevii, prin multitudinea de aplicații educative (wordwall, learningapps, 

 
1 https://ro.wikipedia.org 
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liveworksheets, kahoot, mozaweb, etc.) pe care le-am utilizat pentru a facilita învățarea, prin 

utilizarea metodelor interactive și familiarizarea copiilor cu învățarea bazată pe studiul online.  

De asemenea, activitățile propuse au vizat o serie de aspecte precum: 

- o atitudine deschisă, caldă față de elevi; 

- trezirea interesului acestora față de tema propusă și față de activitatea în sine; 

- implicarea activă a fiecărui participant pe durata derulării activității; 

- stimularea interacțiunii între elevi și a învățării folosind internetul; 

- încurajarea comunicării între elevi, realizarea de dezbateri pe teme care permit acest lucru, 

încurajarea participării la jocuri de rol, etc. 

Utilizarea unor contexte variate și facilitarea unei învățări active în mediul online, precum și 

implicarea părinților în procesul de formare a micului școlar asigură continuarea actului educațional 

în condiții normale prin intermediul comunicării la distanță cu ajutorul dispozitivelor, iar activitățile 

propuse și modalitățile de realizare a acestora susțin promovarea imaginii școlii în rândul 

beneficiarilor direcți și familiilor lor. 

 

 

 

 BIBLIOGRAFIE: 

 

1. https://ro.wikipedia.org 

2. ***Revista Învățământul preșcolar și primar, nr. 3 – 4/2018, Editura Arlequin, București; 

3. https://www.dascalidedicati.ro 

4. R. Răduț-Taciu, M.D. Bocoș, O. Chiș, 2015, Tratat de management educațional pentru 

învățământul primar și preșcolar (p. 318 – 319), Editura Paralela 45, Pitești. 
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Sportul on-line la Școala 190 

 

 

Prof. Antr. de atletism: David Daniela -                                                                            

Școala Gimnazială Nr. 190, sector 4, București 

 

 
 

Cuvinte cheie:  educație, sport, on-line, sănătate, antistres. 

 

Introducere: 

Cu toții știm că orele de Educația fizică și sport în perioada on-line sunt așteptate cu nerăbdare 

și foarte apreciate în rândul elevilor, sportivilor dar și al părinților, de aceea noi profesorii de Educație 

Fizică și Sport din Școala Gimnazială nr 190, sector 4, București (școală sportivă cu profil vocațional 

- atletism), am abordat diverse metode de atragere a elevilor astfel ca orele de sport să fie cât mai 

diversificate plăcute și utile în această perioadă stresantă pe plan psihic și fizic. 

Prin numeroasele informații găsite pe internet, am încercat să facem trecerea prin această 

perioadă (grea pentru noi toți)să fie cât mai ușoară, astfel că i am provocat pe elevi dar și pe părinți 

la diverse jocuri, întreceri ( în casă- cu un minim de materiale) și concursuri de cunoștințe și/ sau 

desene, toate din sfera Educției Fizice și sportului ca:  

 

o  Fișe de lucru și link-uri educative - clase învățământ gimnazial și clase sportive 

 

Exemplu: FIȘĂ DE LUCRU – SPORT 

Răspundeți la urmăroarele întrebări. 

1.Ce culori are drapelul României? 

2.Numiți 3 sporturi preferate. 

3.De ce practicați sport? 

4.Scrieți 3 mari sportivi ai Ramâniei. 

5.Te vezi un viitor campion? Dacă da, la ce sport sau probă ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7zmbnihu4eY 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-

a/Educatie%20fizica%20si%20sport/Litera/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xHQp-SxcNww 

https://www.youtube.com/watch?v=1PGXeSbFu_I 

 

o  Teme cu exerciții pentru principalele grupe musculare - clase sportive 

Circuit forță general:  Compuneți un circuit din  patru exerciții după cum urmează: 

1. Un exercițiu pentru dezvoltarea musculaturii abdominale. 

2. Un exercițiu pentru dezvoltarea musculat. posterioare a  trunchiului.(spate) 

3. Un exercițiu pentru dezvoltarea musculat. membrelor superioare.(brațe) 

4. Un exercițiu pentru dezvoltarea musculat. membrelor inferioare(picioare) 

    Scrieți exercițiile pe o foaie și o postați la raspunsuri.  Cuantificare: 

1. Efectuați un număr de 10 repetări pentru fiecare exercițiu. 

2. Repetați circuitul de 5 X 

3. Pauza intre exerciții să nu fie mai mare de 30 secunde. 

4. Pauza între circuite de maxim 3 minute 
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o  Povești inventate- clase învățământ primar și sportive 

 Prima persoană începe povestea (ex. A fost odată ca niciodată...)   

A doua persoană adaugă 5 cuvinte pentru a continua povestea (ex. un băiețel/fetiță foarte 

curajos/curajoasă care...)   

Adaugați pe rând câte 5 cuvinte pentru a scorni o poveste interesantă, amuzantă.  

Asigurați-vă ca toate cuvintele adăugate la fiecare rundă să aibă sens.  

 Faceți povestea cât de lungă sau scurtă doriți, iar când doriți să încheiați puteți folosi formula: 

...au trăit fericiți pentru totdeauna.  

 

o  Jocuri de mișcare- clase învățământ primar, gimnazial și clase sportive 

Executarea „inversă” a comenzii 

Obiective: captarea atenţiei participanţilor la joc; dezvoltarea concentrării şi a memoriei; 

însuşirea acţiunilor de front şi formaţii. 

Participanţi: 10-30 concurenţi (elevi). Locul desfăşurării: sală sau în 

aer liber. Organizare şi desfăşurare: 

Concurenţii, aflaţi în formaţie de adunare (pe un rând), execută comenzile date de conducător 

„invers”. De exemplu, la comanda „drepţi” participanţii execută „pe loc repaus”; la comanda „la 

dreapta” se exe- cutată de către participanţi „la stânga”; sau la comanda „un pas înainte” este 

executat „un pas înapoi” ş.a.m.d. 

 

o  Joc - Statiule muzicale-cu temă- toate clasele 

Pe fond muzicl,elevii dansează,iarcând profesorul oprește melodia,ramân nemișcați,iar cine 

mișcă are ca temă- de examplu 3 flotări/genuflexiuni,etc. 

o  Desene din sport cu materiale și echipamente sportive- toate clasele 

o  Vizionare de video-uri educative motivaționale cu sport - clase învățământ gimnazial 

https://fb.watch/24PpKj-J52/  

https://fb.watch/24OwnK-SX7/  

https://fb.watch/24OQqt3q_4/  

https://fb.watch/24OS1UfYgM/ 

https://fb.watch/24OS-4y1nB/ 

https://fb.watch/24OUB7BIR_/ 

o  Dans și voie bună – ֦ SĂ ÎNVĂȚĂM UN DANS" – toate clasele 

Azukita        

 https://www.youtube.com/watch?v=JMfWq_KotzE 

Macarena    https://www.youtube.com/watch?v=EVXpAhIceKQ 

Jerusalema   https://www.youtube.com/watch?v=sCpfmcVp-5c 

Despacito    https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQâ 

 

În  Școala Gimnazială Nr 190, ca de obicei atât în on-line cât și când vom reveni fizic la școală 

vom continua să atragem elevii/sportivii prin diverse modele  interactive de lecții/antrenamente, 

deoarece Educația fizică și sportul este una dintre cele mai îndrăgite și utile materii pentru că mișcarea 

oferă multe beneficii în plan bio- psiho-motric și social. 
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Dezvoltarea încrederii elevilor în propriile capacități de învățare 

Proiect de activitate 

 

Prof. Davidel Viorica                                                                                                           

Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Labis” Malini 

 

Clasa: a VII-a 

Disciplina: Dezvoltare Personală 

Tema: Stima de sine 

Competenta generală: Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere/intercunoaştere şi 

atitudinii pozitive faţă de sine. 

Competențe specifice: 

- Exprimarea identității personale în relaționarea constructivă cu familia și ceilalți, prin 

explorarea sinelui și resurselor sociale; 

Obiective: 

O1. Să exerseze deprinderi de autoexplorare și autocunoaștere. 

O2. Să identifice trăsăturile unui om cu stimă de sine crescută și respectiv scăzută 

O3. Să formuleze clar obiectivele de viitor, analizând resursele personale. 

Metode și procedee: jocul didactic, discuție, problematizarea, descoperirea, jocul 

didactic, brainstorming, păinjinul, testul, lectura 

Mijloace didactice: fișe cu exerciții, tabel, pix, lipici, foi A4, markere 

Mod de realizare a activității: 

1. Exercițiu de energizare ,,Din fericire............, din nefericire........,, 

Profesorul inițiază un dialog cu clasa printr-o propoziție pe care o incep cu ,,Din fericire.... 

si cere elevilor să continue dialogul pe aceeasi temă dar incepând alternativ propozițiile cu ,,din 

nefericire.....,, ,,Din fericire............, din nefericire........,, 

2. Prezintă elevilor clipul video  ,,Insula emoțiilor,,:  

https://www.youtube.com/watch?v=7jriUl_qOm4  si apoi discuta cu ei despre mesajul 

desprins. 
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3. Aplicatia Copăcelul EU(Fișă de lucru cu un copăcel cu frunze late) 

Cere elevilor să citească cu atenție si să rezolve sarcina propusă in fisă: ,,Imaginează că 

acest copac esti tu. Completează pe fiecare ramură cât mai multe trăsături de personalitate/ 

lucruri importante pe care le stii despre tine.,, Prin conversaţie se  stabilește ce înseamnă a te 

cunoaşte. 

4. Urmează relatarea „Suntem valoroşi şi unici. Toţi oamenii au calităţi şi defecte. Nimeni 

nu este perfect, dar suntem cu toţii creaţi cu un sens şi scop anume,însă pentru a ne simţi 

împliniţi şi fericiţi trebuie să ne punem în valoare calităţile şi să ne estompăm defectele. Pentru 

a reuşi acest lucru este imperios necesar să cunoaştem un personaj important în viaţa noastră 

: pe noi înşine.” 

5. Prin conversaţie se va stabili ce înseamnă a te cunoaşte. 

Autocunoaşterea e necesară, fiindcă ea reprezintă primul pas spre autoeducaţie 

6. Elevii sunt împărţiţi în grupe de 5 şi primesc câte o foaie A4 şi creioane colorate. 

Fiecare elev desenează conturul propriei palme pe foaie, pe care îşi va trece numele. Pe 

degetul mare îşi va trece o calitate proprie (trăsături de caracter, însuşiri morale; de ex.: 

generos, inteligent, simpatic, talentat etc.). Exerciţiul se continuă cu precizarea altor calităţi de 

către colegii de grup – fiecare membru al grupului va scrie o calitate a colegului său pe celelalte 

“degete” ale conturului palmei acestuia. În felul acesta, la sfârşit fiecare membru va avea un 

contur al palmei inscripţionat cu calităţi identificate atât de el, cât şi de ceilalti colegi. 

Se va face o analiză comparativă între ceea ce au scris elevii despre ei înşişi şi ceea ce au 

aflat despre ei de la ceilalţi. 

7. Profesorul le propune elevilor un concurs de ingeniozitate. Timp de 2 minute fiecare 

grup să formuleze cât mai multe  enunţuri ce dezvoltă stima de sine a celorlalţi 

Răspunsuri posibile ale elevilor: Putem dezvolta stima de sine  a celorlalţi spunând: 

-  Arăţi într-adevăr fantastic!   

-  Ai făcut un lucru  minunat!   

-  Ai putea să faci asta, te rog, pentru că ştiu că te pricepi foarte bine 

-  Pot să mă bazez pe tine 

8. Propune elevilor sa vizioneze următorul clip 

video https://www.youtube.com/watch?v=KgsKtjS27lQ: 

Apoi inițiază o dezbatere. Cand ai o imagine de sine buna iti poti indeplini obiectivele 

pentru ca, o imagine de sine buna iti da entuziasm, energie si determinarea necesare pentru 

acest lucru iar obstacolele sunt percepute ca provocari ce trebuiesc depasite pentru atingerea 

obiectivelor. 

9. Proiecteaza pe ecran următorul chestionar, elevii primesc cîte unul si 

completeazăconform cerintei: 
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o Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos şi răspunde cu DA sau NU: 

1. Cred că sunt un om de valoare sau cel puţin la fel ca alţii. 

2. Cred că am câteva calităţi remarcabile. 

3. În general înclin să cred că nu sunt realizat. 

4. Pot să fac lucruri pe care le fac majoritatea tinerilor. 

5. Cred că am prea multe defecte. 

6. Am o atitudine pozitivă faţă de mine. 

7. În general sunt mulţumit de mine. 

8. Aş vrea să am mai mult respect faţă de mine. 

9. Din când în când am impresia că sunt inutil. 

10. Uneori cred că nu sunt bun de nimic 

Se cere elevilor sa contorizeze răspunsurile (1 răspuns DA x 4 puncte) si apoi să compare 

rezultatele cu cel scris pe ecran: 

La cotarea rezultatelor se vor lua ca etalon valorile cuprinse între: 

10-16 puncte - stima de sine scăzută 

17-33 puncte - stima de sine medie 

34-40 puncte - stima de sine înaltă 

8. Profesorul concluzionează: 

1. Încrederea în sine este fundaţia fără de care nu ai nici o şansă să te bucuri de succes, în 

niciunul din aspectele vieţii. 

2. Încrederea în sine vine în urma experienţelor trăite şi a lecţiilor învăţate. 

3. Nu există eşec, ci doar lecţii învăţate 

4. Perseverenţa este atotputernica. 

5. Curajul este esenţial şi oricine poate da dovadă de curaj. 

6. Gândirea influenţează până şi ultima celulă a unei fiinţe umane. Ai grijă ce gândeşti, 

căci gândurile tale, bune sau rele, sigur se vor materializa. 

 Propunere pentru ca aceasta activitate sa fie replicată la Chimie/Fizică: 

Chestionarul de   mai sus se poate  fi utilizat cu succes  si la orele de cultură civică atunci 

cand elevul trebuie să-și exprime și să argumenteze propria opinie .  
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Videoclipul ,,Stima de sine,,, poate fi utilizat ca bază de plecare intr-o activitate cu 

părinții9 in cadrul lectoratelor cu părinții) 

 Exercițiul de energizare ,,Din fericire............, din nefericire........,,poate fi utilizat in 

cadrul orelor de chimie sau fizica, in orele de recapitulare a proprietatilor fizice / chimice. 

Profesorul inițiază un dialog cu clasa printr-o propoziție pe care o incepe cu ,,Din fericire 

oxigenul este un gaz ce se gaseste in aer, in propotie de 21%. si cere elevilor să continue dialogul pe 

aceeasi temă dar incepând  propozițiile cu ,,din nefericire.....,,.  Raspunsul elevului poate fi: Din 

nefericire,oamenii polueaza aerul si aceasta poate crea dezechilibre nedorite pe termen mediu si 

lung..... 

Exemplu pentru fizica: Din fericire efectul termic (denumit și efect Joule-Lenz) este reprezentat 

de disiparea căldurii într-un conductor traversat de un curent electric; din nefericire acest efect poate 

produce incendii daca nu sunt aplicate  masurile  de siguranta a instalatiilor electrice. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII- Școala on-line 

 

Prof. DAVIDUȚĂ ANTONINA                                                                                        

Școala gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș - Bacău 

 

 
 

De la începutul pandemiei, școala on-line a devenit o obligație dar și o necesitate. Cât de 

pregătite au fost instituțiile de stat pentru acest lucru, este greu de spus. Copii, părinți, cadre didactice, 

instituții de învățământ, instituțiile statului, toate au fost puse într-o postură fără precedent, fără 

pregătire prealabilă, fără avertisment.  

Și toate au trebuit să facă față necunoscutului cu resursele pe care le aveau în acel moment sau 

pe care a trebuit să și le creeze fiecare într-un timp relativ scurt. 

Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită „politică”, ce ține pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizației și pe de altă parte de activitatea desfășurată 

de angajați. Managerul unei organizații școlare poate promova în mediul intern și extern al unității o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele și tehnicile potrivite. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei 

educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei 

strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției 

școlare, dar și de orizontul de așteptare.  

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 

emoțională, estetică, fizică a elevilor.  

Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate vizibile/palpabile (număr 

de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de elemente ale 

culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale, ritualuri, 

ceremonii). Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 

educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. 

La nivel local, o importanță deosebită o are posibilitatea și, mai ales, disponibilitatea unităților 

administrativ teritoriale de a se implica în susținerea financiară a unităților de învățământ din 

subordine. Aici intervine, din nou, calitatea oamenilor aflați în posturi de conducere, și cum se 

înțelege această implicare.  

Imaginea unei școli poate și trebuie să fie mândria unei comunități, indiferent cum se desfășoară 

activitatea didactică. Iar cei care au dat dovadă întotdeauna de adaptabilitate au fost cadrele didactice. 

Au știut întotdeauna să se conformeze cerințelor societății. Și învățământul, ca oricare alt domeniu, 

este privit ca o piață, bazată pe cerere și ofertă.  

Din nou spun, on-line-ul nu l-a experimentat nimeni până acum, așadar totul fiind nou, 

necunoscut, fiecare instituție și cadru didactic s-a descurcat  așa cum s-a priceput mai bine și, cu 

siguranță, dorința fiecăruia a fost ca, în final, copilul să nu sufere sub niciun aspect. Dacă procesul 

instructiv-educativ este bine realizat, copiii se simt confortabil, părinții sunt mulțumiți, școala nu are 

decât de câștigat.      
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PROFESORUL ANULUI 2021 

 

 

Autor: DEAC Alina Ileana 

Grădinița nr. 62, Sector 4, București 
 

 

 

În pofida crizei sanitare și educaționale traversate în perioada 2020-2021, sistemul de 

învățământ și-a dus la îndeplinire scopul general de a asigura educația majorității copiilor de pe 

teritoriul României. Spun majorității, pentru că deși s-au depus eforturi susținute pentru a sprijini 

actul educațional pe toate palierele și în toate mediile, acest lucru nu a fost posibil, din diferite 

considerente ce țin de resurse, spațiu și timp. Cu toate aceste neajunsuri și reușite, școlile din România 

anului 2020 au întreprins toate eforturile pentru a fi alături de elevii lor și de a le acorda toată 

susținerea spre a continua o învățare eficientă și eficace. 

Sistemul de învățământ actual se află într-o perpetuă transformare de câțiva ani buni și aduce 

provocări permanente oricărui nivel educațional în care acesta se produce, indiferent de modalitatea 

în care își exercită conținutul. Cu precădere însă, criza pandemică a determinat schimbări 

impresionante la nivelul modului de desfășurare a activităților instructiv- educative, schimbări direct 

proporționale cu capacitatea dascălilor de a se reinventa permanent. Calitatea unui proces educațional 

susținut, față în față sau on-line, este echivalentă cu calitatea omului de la catedră.  

În variate studii de psihologie și pedagogie s-au stabilit, de-a lungul timpului, serii de calități și 

standarde ce definesc un profesor bun, un profesor al prezentului pentru viitor. 60 % dintre elevii din 

ziua de astăzi vor practica în decadele următoarele meserii și profesii noi, neinventate încă.  

Educația trebuie reinventată, îndreptată spre viitor, iar profesorul are puterea de a transforma 

clasicul în modern, vechiul în nou și teoria în practică și de el depinde proiecția profesională a elevilor 

săi. Un profesor bun se reinventează pe sine însuși, se autoeducă și se dezvoltă permanent.  

Evoluția tehnologiei a determinat schimbări radicale asupra modului de viață al societăților 

actuale iar tehnologizarea este departe de a se apropia de final. Schimbările aduse de contextul 

pandemic au produs efecte asupra educației, pe toate planurile. Școala și-a depășit spațiul concret în 

care își desfășura activitatea, iar profesorii s-au reorientat spre unelte digitale, mijloace și metode de 

lucru noi și atractive și au pus accent pe reorganizare și transformare, începând cu propria lor 

persoană.  

Strategiile și resursele clasice sunt completate cu strategii și resurse moderne de lucru cu copiii, 

pentru a putea sprijini învățarea spre obținerea de performanță pe termen lung, pentru a determina un 

curriculum centrat pe competențe și pe învățare pe tot parcursul vieții.  

Profesorul erei digitale reușește să se digitalizeze pe sine însuși. Face eforturi să țină pasul cu 

lumea mereu în schimbare, cu provocările tastelor și ale ecranelor. Rolul său se extinde mai departe 

de simpla înșiruire de conținuturi și cunoștințe, el este creatorul de resurse digitale interactive care 

reușesc să transforme conținuturile în adevărate oaze de cunoaștere. Și reușește. 

Profesorul anului 2021 își sculptează o nouă înfățișare - una puternică și neînfricată. S-a 

reinventat - el este cel care oferă elevului resursa necesară pentru a-i stimula interesu și creativitatea 

și a îl învăța cum să învețe, să îi placă să învețe, pentru viitor, pentru cine va dori el să devină. Mai 

mult de atât, profesorul erei digitale nu uită să rămână om - el are capacitatea de a fi îndrumător,  atât 

în lumea cunoașterii cât și în lumea emoțiilor. Abandonul școlar este un subiect din ce în ce mai 

discutat și disputat în vremurile actuale, profesorul prezentului care reușește să își țină copiii în școală, 

fizică sau on-line.  

Tactul pedagogic, stilul de predare atractiv, empatia, coerența, interactivitatea, centrarea 

învățării pe dezvoltarea multilaterală a copiilor sunt calitățile care definesc profesorul erei digitale, 

responsabilitățile oricărui profesor al anului 2021.  
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Imaginea sistemului actual de învățământ se reflectă în profesorul erei digitale, iar el creează 

ecoul școlii căreia îi aparține.  

Felicitări, profesore! Efortul tău nu-i în zadar!  

Ai reușit! Și de data asta strălucești, iar școala ta strălucește cu tine! 

Succes în 2021! Să fii sănătos! 
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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE 

 

 

Prof. Deaconescu Luminița                                                                                                    

G.P.P. Luminișul Pădurii Pitești, Argeș 
 

 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție 

și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 

document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și 

să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

 

Instrumentele Web sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor:  

a) să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice;  

b) să păstreze pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date; 

c) să editeze fotografii și materiale video;  

d) să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare. Există numeroase 

aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea demersului nostru, apropierea elevilor 

de materiile pe care le predăm, asimilarea rapidă a conținuturilor predate într-o manieră plăcută și 

crearea de competențe reale, atât la nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar. 

 

Acest instrument Web  se poate utiliza atunci când se dorește verificarea asimilării unor 

conținuturi de către elevi (în etapa de actualizare a cunoștințelor sau în cadrul unor activități  de 

evaluare formativă), exersarea unor conținuturi, identificarea unor informații necesare parcurgerii 

materiei. Aplicația poate fi utilizată și pentru stabilirea temelor pentru acasă pe care elevii să le 

rezolve în format digital. 

Limitele de natură didactică sunt legate de lipsa posibilității de a evalua competențele reale ale 

elevilor, corespunzătoare unor niveluri taxonomice superioare de tipul analizei, evaluării și sintezei. 

Itemii proiectați cu ajutorul acestei aplicații sunt obiectivi, de tipul alegere multiplă, iar numărul 

limitat de caractere permise într-o întrebare, precum și timpul limită pentru a răspunde unei cerințe 

(aproximativ 20 secunde) nu permit elaborarea unor chestionare complexe, care să implice rezolvarea 

de probleme. 

Storybird (storybird.com) este o aplicație care permite crearea de povești ilustrate, utilizând 

resursele disponibile online (diverse reprezentări grafice). Ca majoritatea instrumentelor, aceasta are 

un nivel care poate fi folosit gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni suplimentare, precum 

posibilitatea de a imprima povestea creată pe site. Aplicația Kahoot este foarte bine primită de elevi, 

atât la clasele gimnaziale, cât și la liceu. Aceștia au ocazia de a-și etala cunoștințele fără a le fi teamă 

că greșesc, sunt antrenați în activitate și sunt motivați să obțină rezultate tot mai bune la fiecare 

sesiune de joc. Verificarea asimilării conținuturilor devine, astfel, o procedură facilă, atât pentru 

profesor, cât și pentru elevi.  

Avantajele rezidă în diminuarea stresului asociat evaluării unor conținuturi prin utilizarea unor 

instrumente cu care elevii sunt familiarizați și implicarea acestora într-o activitate al cărei caracter 

ludic îi stimulează în abordare şi în obținerea unor rezultate mai bune. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 

relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 

întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod 

explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți 

de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul 

online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în 

învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale.  
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Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin 

suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere 

individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care 

contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită 

atenția.  

Platformele educaționale online, platformele de streaming, în general, facilitează comunicarea 

în timp real între profesor și cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte 

frecvent percepută ca fiind oarecum artificială, pe de parte din cauza imposibilității obținerii unui 

feedback comunicațional real (ceea ce face comunicarea autentică), iar pe de altă parte din cauza 

contextului incomod al plasării în spațiul virtual. Faptul că poți fi înregistrat, faptul că poți fi auzit de 

orice persoană (nu doar de elevii tăi), neavând un control real al publicului-țintă, îi determină pe 

profesori să construiască un discurs corect, consistent, fluid. 

Comunicarea nonverbală și utilizarea mediată a paralimbajului completează paradigma dificilă 

a comunicării în mediul online în cazul în care comunicarea se realizează prin chat instant, iar unele 

indicii pe care o bună comunicare nonverbală le putea produce pentru susținerea comunicării verbale 

sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de 

banda limitata sau de trafic încărcat. 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii folosesc mai multe mijloace 

specifice, dintre care cel mai frecvent:  

• aplicații simple/ cunoscute deja, pentru comunicare asincronă d 

• apeluri telefonice/ SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev 

 Pe locurile următoare se situează: 

 • utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi situri cu informații 

și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, muzee virtuale, 

Digitaliada, LearningApps e grup, precum Whatsapp, Facebook messenger 

• platformele specializate de elearning – Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass etc;  

• aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin apeluri video/ videoconferințe precum 

Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype. 

Instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us, 

Dotstorming, Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte colaborative complexe. 

Sunt încă diferențe semnificative între mediul rural și urban în ce privește disponibilitatea 

instrumentelor tehnologice. Dacă, în mediul rural, cadrele didactice găsesc mai potrivită, mai rapidă 

și mai convenabilă utilizarea apelului telefonic  și a aplicațiilor pentru comunicare asincronă cum ar 

fi Whatsapp și Facebook Messenger, mediul urban are condițiile necesare pentru a face, într-o mai 

mare măsură, apel la platforme de elearning și la aplicații pentru comunicare sincronă precum Webex, 

Meet, Teams, Skype, Zoom. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN ON-LINE                                 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

prof. înv. primar Debreczeni Alina Maria 

Școala gimnazială Cucuieți 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori- „Descoperirea copilului”) 

Odată cu apariția pandemiei, în România, anul școlar 2019-2020, a devenit un an cu noi practici 

de cooperare între profesor-elevi.  

Învățământul Românesc a trebuit să se reorienteze și să treacă de la învățarea față în față la 

învățarea on-line. Acest lucru a făcut atât pe elevi, cât și pe cadrele didactice să trebuiască să iasă din 

acest impas; au trebuit să-și reorganizeze activitățile educative pentru a putea fi predate online cu 

ajutorul dispozitivelor digitale. 

Profesorii, părinții și copii au învățat noi tehnici de comunicare pentru continuarea activităților 

educative.  

Activitățile educative au fost regândite de către profesori implementate cu ajutorul aplicațiilor, 

astfel încât să-i atragă și să-i antreneze pe elevi în învățarea on-line. 

Pentru susținerea activităților educative, atât profesorii, cât și elevii folosesc mijloace specifice 

precum: apelurile telefonice, SMS, aplicații (simple sau pentru comunicare video), site-uri și 

platfome. Școlile au fost dotate cu aparatură audio-video, necesară predării on-line, facilitând 

activitățile didactice și pentru predarea față în față. 

La învățământul primar activitățile au devenit mai plăcute și mai ușor de înțeles cu ajutorul 

aplicațiilor și a jocurilor. Copiii învață mult mai ușor prin metoda jocului didactic, decât prin metodele 

tradiționale. 

Activitățile de evaluare, în mediul virtual, au devenit mai prietenoase pentru elevi și au adus un 

plus la promovarea școlii. 

Învățarea on-line, oferă posibilitatea părinților și elevilor, să facă echipă, în procesul de 

învățământ, părinții la rândul lor având ocazia să promoveze școala atât în mediul virtual, cât și fizic. 

În ultima perioadă, această promovare în mediul virtual a devenit foarte importantă, iar accesul 

la informații se face mai ușor, deoarece se poate oferi accesul celor interesați la activități, ei putându-

le viziona oricând doresc. 

Cu cât activitățile sunt mai atractive și rezultatele sunt pe măsură, cu atât școala devine mai 

populară în toate mediile, fiind un exemplu pentru alte școlii și atrăgând mai mulți elevii.  

Activitatea din mediul online, a făcut posibilă participarea mai ușoară a altor persoane din afara 

școlii (din țară sau din străinătate), a parteneriatelor cu diferite instituții sau ONG-uri, fără a fi prezenți 

în același loc, fizic.  
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Pe lângă campania de promovare fizică (broșură, cărticică, prospecte, afișe,etc) și reclamă, toate 

aceste activități din mediul on-line duc la promovarea directă a școlii, școala ajungând să fie căutată 

de cât mai multe persoane. 
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Importanța activităților educative în on-line, pentru promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Debreczeni Tiberius-Carol                                                                                        

Școala Gimnazială Hăghiac 

 

Acum câțiva ani, nu s-a pus problema unei activități în on-line a școlilor din România. Dar a 

venit anul 2020 și pentru prima dată, în contextul pandemiei ce a cuprins întreaga lume, a început o 

nouă și importantă etapă în educația românescă. Această etapă reprezintă mutarea activităților 

educative din sălile de clasă, în mediul on-line(virtual). 

Cu greu s-au putut acomoda, atât profesorii cât și elevii împreună cu părinții. Puși în fața 

faptului împlinit, am început să promovăm și să implementăm activități în mediul virtual. Dar din 

nou probleme, cel puțin la început, lipsa aparaturii necesare pentru desfășurarea acestor activități 

(tablete, programe, laptop-uri, internet etc.). Din cauza acestor probleme, imaginea școlii, deși nu 

foarte bună, are din nou de suferit. Trecând timpul, autoritățile locale au înțeles nevoile școlii, și au 

investit în educația on-line, iar lucrurile au început să se schimbe, implicit imaginea și prestigiul 

școlii: s-au achiziționat tablete cu internet pentru copii, camere de luat vederi în clase, video-

proiectoare etc. 

Pe parcurs a fost necesară o promovare a activităților educative în mediul virtual, la care au 

participat pe lângă profesori, elevii și părinții lor. Fiecare am învățat unii de la alții, am folosit aplicații 

noi, am realizat activități mai ușor de accesat și mai distractive pentru elevi, părinții și-au dat silința 

să țină pasul cu noile cerințe și să ajute cadrele în demersul didactic. 

Acestă promovare și implicare, a  tuturor, elevi-profesori-părinți-autorități locale,  în activitățile 

educative desfășurate în mediul on-line, a dus la crearea unei imagini (renume) mult îmbunătățite a 

școlii. 

Activitățile desfășurate în mediul virtual au dus la: accesarea informațiilor mai ușor și într-un 

timp mai scurt; promovarea mai multor modele de bune practici; parteneriate mai multe și mai 

importante cu diverse instituții locale dar și naționale (Biserica, Poliția locală, Pompieri, Primărie și 

Consiliul local); participarea părinților și, în același timp, implicarea acestora activă în demersul 

didactic; relaționarea mai ușoară dintre părinți-elevi, pe de o parte și, profesori, de cealaltă parte. 

Toate acestea au contribuit esențial la o mai bună promovare a școlii în on-line. 

Am vorbit de beneficii, de îmbunătățiri, dar pe lângă acestea există și multe dezavantaje: cel 

mai important este relaționarea directă, față către față, unde simți emoția, trăirea, starea sufletească a 

beneficiarului (elevul),interacționezi și relaționezi altfel; oboseala excesivă a tuturor celor implicați 

(stres, dureri de ochi, de cap, de spate etc.); atenția distrasă de mediul familial; interes mai scăzut  față 

de explicații, de citit de învățat; ”fentarea” profesorului prin orice scuză (”mi-a căzut net-ul”,”m-a 

scos aplicația”, ” nu merge camera ”etc.).Acestea fiind câteva din multele dezavantaje ale activităților 

on –line. 

Concluzionând, cred că școala prin propriile activități, parteneriate, cursuri, concursuri, 

rezultate deosebite și profesori devotați, poate fi promovată, atât în mediul virtual cât și fizic, 

rezultatul fiind crearea unui renume, a unui prestigiu al școlii unde, oricine dorește, fie să învețe și să 

fie învățați(elevii), fie să îi învețe(profesorii), fie să beneficieze de o educație aleasă și diversificată 

pentru copiii lor(părinții). 
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Promovarea imaginii școlii prin intermediul educației online 

 

 

Prof. înv. preșcolar Debucean Alina 
 

 

 

Promovarea imaginii unei unități școlare reprezintă o prioritate a zilelor noastre, deoarece 

școala este un element esențial al oricărei comunități prin resursele umane și spațiile educaționale de 

care dispune. O instituție de învățământ responsabilă este garantul unei dezvoltări continue, 

permanente a comunității sale, a membrilor săi.  

 

De asemenea, școala nu înseamnă doar informare, învățare ci și adaptarea programului 

educațional la nevoile „în schimbare” ale educabililor, la cerințele complexe ale societății.  

Un subiect frecvent abordat în această perioadă de către societate și mass-media, este cu 

siguranță, școala și învățământul la distanță/ orele, activitățile realizate în mediul online.  

Opiniile din domeniul public sunt acelea că, această modalitate de organizare a procesului 

educațional, nu poate fi decât una temporară, o necesitate care este impusă de situația creată în 

contextul actual de pandemie, sau un mod de a distruge învățământul tradițional.  

 

Data de 11 martie 2020 a reprezentat momentul care a închis fizic școlile și grădinițele, pentru 

a le deschide în mediul online, ceea ce nu putem nega, că a generat schimbări majore în ceea ce 

privește imaginea instituțiilor de învățământ și desfășurarea actului educațional. 

 

Unitățile de învățământ preuniversitar nu aveau pregătită o strategie în acest scop la început, iar 

majoritatea cadrelor didactice, nu erau pregătite profesional pentru o astfel de provocare. 

Echipamentele utilizate, accesul la internet, mijloacele de comunicare folosite de către unități, cadre 

didactice - pentru a ține legătura cu educabilii, și instruirea profesorilor pentru predare-învățare-

evaluare în mediul online, sunt problemele întâmpinate în ceea ce privește accesul, comunicarea și 

învățarea eficientă a copiilor prin intermediul educației virtuale. 

 

Această etapă dificilă ne-a pus pe toți la încercare - atât pe noi cadrele didactice, cât și școlile, 

grădinițele; însă prin colaborare, documentare, studiu și perseverență am găsit modalități de adaptare, 

de comunicare constantă cu copiii și părinții, de păstrare a motivației elevilor și preșcolarilor de a 

menține un contact permanent cu materiile școlare, activitățile zilnice.  

 

Astfel, am ajuns la utilizarea unei platforme educaționale precum „Google Classroom”, care s-

a dovedit a fi eficientă și reprezentativă pentru multe școli, o oportunitate de acces la o formă de 

învățământ modernă, aplicabilă.  

 

Site-uri educative precum www.library.livresq.com, www.liveworksheets.com, 

www.learningapps.org, www.wordwall.net sunt doar câteva dintre cele mai utilizate browsere, 

mijloace de upload pentru activități prezentate în mod ingenios, atractiv copiilor din învățământul 

primar, preșcolar. 

 

Pe parcursul anilor, printre activitățile de formare și promovare a imaginii instituției s-au 

numărat: difuzarea informațiilor referitoare la oferta educațională, programe și proiecte educaționale, 

baza materială, resursele umane, rezultatele școlare obținute; consilierea părinților, dezvoltarea de 

parteneriate la nivel local, județean, regional; promovarea imaginii prin diverse surse informaționale 

(presă locală, scrisă, internet). 
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În contextul actual – site-urile web ale unităților de învățământ, programele și proiectele 

educaționale, webinarele/ cursurile educative pentru profesori; platformele educaționale, atmosfera 

relaxantă, atitudinea inovativă și deschisă a profesorilor, metodele, strategiile și tehnicile utilizate de 

către aceștia în cadrul orelor/ activităților, relațiile de colaborare constantă cu copiii, părinții, 

contribuie la întărirea imaginii școlii și sporesc prestigiul instituțional. 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 

1.https://www.edupedu.ro/ce-ar-putea-fi-invatarea-online-in-lipsa-scolii-ruxandra-manea-
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Promovarea imaginii şcolii 

 

Prof. Înv. Primar Decean Livia 

Liceul Tehnologic Jidvei 

 

 

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, reguli şi 

interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, modificate şi 

îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate şi asimilate de comunitate. Imaginea este dependentă 

de sistemul informaţional în care se formează, fiind condiţionată de caracteristicile de vârstă, sex, 

religie, nivel de cultură şi instruire, apartenenţa etnică sau politică etc. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce ţine pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată 

de angajaţi. 

Pentru realizarea unei promovări  de imagine eficiente, ar trebui urmărite următoarele obiective 

generale: 

1. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitatea internă (elevi, 

cadre didactice) şi cea externă (cartier, şcolile generale învecinate, şcolile generale din localităţile 

apropiate, instituţiile şcolare locale, ISJ, mass-media, etc.) prin acţiuni progresive ce pornesc din 

mediul intern către cel extern. 

2. Elaborarea de proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive în rândul 

elevilor instituţiei şi a elevilor din ciclul gimnazial. 

3. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea 

acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional. 

         4. Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii elevilor, părinţilor şi ai partenerilor locali, ISJ 

5. Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, integrarea elevilor pe 

piaţa muncii, susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea elevilor în alte 

abilităţi. 

6. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală. 

 

          Şcoala este instituţia sau mai bine zis locul unde elevii îşi însuşesc noţiuni ce sunt necesare pe 

parcursul vieţii cum ar fi cititul şi socotitul, dar şi locul unde descoperă ce le place să facă, cum să 

petreacă timpul şi deprinderile lor de viaţă.  

Având în vedere faptul că marea majoritate a timpului este petrecut de elevi în şcoală, pentru 

ca acesta să fie petrecut într-un mod plăcut pe lângă cursurile obligatorii, elevii sunt implicaţi într-o 

serie de activităţi extracurriculare având diferite implicaţii educaţionale sau în participarea la diferite 

concursuri şi parteneriate pe diferite teme: protejarea naturii, reciclarea materialelor, campaniile 

antiviolenţă, etc. 

Managerul unei organizaţii şcolare  poate promova în mediul intern şi extern al unităţii o 

imagine pozitivă a acesteia,  printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                       

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Profesor inv. primar Decu Mariana 

Școala Gimnazială ,,Spiru Haret,,Oltenita, jud. Călărași 

 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.  

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor.  

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului; 

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului; 

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele 

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele 

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 
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O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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Negrilă Iulian, Marketing educational 
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Importanța activităților educative realizate în online pentru 

promovarea imaginii școlii 

 

 

Înv: Degan Lenuța 

Școala Gimnazială Seulia de Mures 

 

 
          

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii. Şcoala nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, 

oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este 

liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala 

să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de 

ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile 

în schimbare ale “clientilor”. 

Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul 

domeniului de activitate. Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și 

orice alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii 

serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare.Astăzi școlile sunt nevoite să 

intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor 

lor. Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor 

proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al 

beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de școală.Imaginea școlii propusă 

pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul 

fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor. 

,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

În orice domeniu este necesar să cunoști materialul de prelucrat, astfel încât să poți utiliza 

uneltele adecvate pentru finalitatea dorită. În domeniul educației, această identificare trebuie făcută 

foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman, prin urmare individual, de cele mai 

multe ori chiar imprevizibil. 

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune 

adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării 

tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii 

școlii. 

Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 

perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor față-în-față cu elevii și colegii cu întâlnirile 

mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în 

cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la 

derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate conduce 

la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, 

atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor  pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în 

totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un 
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mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile 

tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii  să învețe și să lucreze 

independent. 

Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 

online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu 

entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

Este evident că școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte 

pentru elev o resursă de siguranță și de continuitate. În momentul în care sunt utilizate prea multe 

platforme există riscul ca respectiva unitate, elementul de securitate emoțională să fie perturbat, 

pentru că elevii pot să aibă o senzație de nesiguranță cauzată de faptul că mutarea de pe o platformă 

pe alta induce o repoziționare, o reconsiderare a adaptării și așa dificile efectuate foarte brusc. Ca 

atare, la școala noastră procesul didactic a continuat fără întrerupere pe o singură platformă de 

învățare dar folosind diferite resurse educaționale.Am fost permanent în legătură directă cu elevii dar 

și cu părinții.Am urmărit creșterea calității învățământului prin optimizarea relației școală-familie.Am 

făcut cunoscut și părinților metodele de lucru , dispozitivele necesare .Copiii au fost dotați cu tablete 

iar cadrele didactice au fost în permanență perfecționațe prin cursurile la care au participat. 

Procesul didactic a continuat bine în online dar nimic nu poate înlocui afecțiunea și încrederea 

ce le-o oferă un cadru didactic elevilor săi  atunci când lucrează față în față. 

Imaginea școlii consider eu că am promovat-o oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                   

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Înv. Deguille Mihaela 

Liceul Teoretic Buziaș 

 

 

Din perspectiva aplicării la clasă a programei școlare, nu avem întotdeauna o abordare corectă 

a acesteia iar predarea tradițională se intercalează cu predarea modernă prin intermediul metodelor 

folosite. Folosirea manualului poate deveni o rutină, lucru care necesită reflecție și bineînțeles, 

schimbare. Această schimbare a fost adusă în prim plan de predarea online, lucru care ne împinge să 

ne reinventăm, să ne reevaluăm posibilitățile și metodele folosite pentru eficientizarea educației cu 

scopul de a forma competențele necesare educabililor.  

Folosirea metodelor active și interactive, a site-urilor de învățare și joacă online, precum 

mentimeter.com, purposegames.com, socrative.com, create.kahoot.it, LearningApps.org, quiziz.com, 

Wordwall , im-a-puzzle.com, (platforme folosite pentru evaluări, exerciții interactive), a manualelor 

digitale, au multiple valențe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea 

creativității, implică activ elevii în învățare, punându-i în situația de a gândi critic, de a realiza 

conexiuni logice, de a produce idei și opinii proprii argumentate, de a le comunica și celorlalți, de a 

sintetiza/esențializa informațiile, se bazează pe învățarea independentă și prin cooperare, elevii învață 

să respecte părerile colegilor. 

Descriu, pe scurt, câteva din metodele folosite împreună cu elevii mei și care au devenit 

eficiente instrumente de lucru pentru aceștia în cadrul orelor: 

- Brainstorming-ul, Metoda cadranelor, Ciorchinele, Lectura în perechi, Știu/Vreau să 

știu/Am învățat, Metoda pălăriilor gânditoare, Jurnalul dublu, Turul galeriei, Benzile desenate, 

Reportajul. 

Metodele și tehnicile interactive au, după părerea mea, avantaje și dezavantaje. Dezvoltarea 

gândirii critice, caracterul formativ și informativ, valorificarea experienței proprii a elevilor, 

determinarea elevilor de a căuta și găsi soluții la diverse probleme, evidențierea modului propriu de 

înțelegere, climatul antrenant, relaxat, bazat pe colaborarea, încrederea și respectul dintre învățător-

elev/elevi, elev-elev/elevi sunt câteva dintre avantajele metodelor și tehnicilor active care fac din 

lecție o aventură a cunoașterii în care copilul participă activ, după propriile puteri.  

Dintre dezavantaje putem menționa pe cele de ordin evaluativ, pe cele de ordin temporal, 

material, de proiectare, se creează agitație în rândul elevilor, necesită introducerea de elemente de 

creativitate pentru a evita monotonia, repetiția. 

Activitatea didactică ne este înfățișată într-o altă lumină iar adaptarea noastră la aceste 

schimbări este inevitabilă și necesară provocându-ne să ne autodepășim și să avem o viziune mai 

clară asupra obiectivelor noastre. 
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Importanţa activitaţilor educative realizate in online                                                    

pentru promovarea imaginii şcolii 

 

Prof invatamant primar: Delcea Silvia                                                                            

Liceul Teorectic “Henri Coanda”, Craiova 

 

 

''Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.''-Ioan Slavici 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. Astfel, 

promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei 

trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.  

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere.   

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior.  

Astfel, transformările profunde care au loc în sfera învățământului românesc determină oamenii 

de la catedră să-și analizeze continuu experiența acumulată, să o adapteze la cerințele actualei 

societăți și mai ales la condițiile concrete întâlnite în clasă si in mediul online. 

Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, 

care trebuie să devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte/programe educative 

operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, 

proiecte/programe desfăşurate pe baza unor convenţii/ contracte de parteneriat tinand cont de 

conditiile exraordinare impuse de pandemie. Proiectarea şi implementarea unor activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre 

elevi, profesori şi membri ai comunităţii locale este o necesitate a activităţii didactice. 

Actul educaţional are o eficienţă sporită dacă este implicată şi familia, cu condiţia de a se stabili 

un cod unitar de cerinţe. În urma colaborărilor constante cu părinţii, aceştia au posibilitatea de a-şi 

cunoaşte mai bine copiii şi modul acestora de manifestare, îşi însuşesc procedee educative adecvate 

pe care le pot aplica în educaţia copilului. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, 

aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora.  

Încheierea și derularea parteneriatelor educaționale au ca factor fundamental comunicarea. În 

acest sens managerii școlii trebuie să desfășoare activități intense pentru informarea partenerilor cu 

toate datele necesare derulării programelor, pentru ca aceștia să primească informații clare, complete 

și într-un timp oportun. 
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Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea 

transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica 

răspunsurile adecvate.  

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei , 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii 

şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o 

planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.  

Toate activitatile educative realizate mai mult online, aceasta fiind calea cea mai sigura de 

desfasurare a acestora, urmaresc realizarea unei bune educatii, transmiterea informatiilor prin diverse 

metode, platforme, aplicatii care sa tina elevul conectat la ceea ce trebuie sa asimileze si sa-i fie 

transmis, urmaresc chiar promovarea imaginii scolii prin tot ceea se realizeaza pentru a razbi si in 

conditii mai speciale, cum sunt cele prin care am fost si suntem fortati sa ne adaptam. 

Prin urmare, implicarea elevilor în diferite proiecte unde își pot exprima liber creativitatea, 

imaginația și inteligența atrage după sine promovarea imaginii școlii. Rezultatul actului lor creator 

devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă.  

  

 Bibliografie: 
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,,PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI- Grădinița online - EDITIA 2021” 

 

 

Prof. înv. preșcolar: Deliu Mariana 

Grădinița cu P. N. Moșești, com. Robeasca, jud. Buzău 

 
 

Grădinița este o instituție de educație care oferă șanse egale de dezvoltare tuturor copiilor. 

Promovarea imaginii școlii noastre, a grădiniței reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri: grădiniță-preșcolari-părinți. 

Implicarea cu succes a părinților ca parteneri în procesul instructiv educativ este cheia rezolvării 

multor probleme, fiind condiționată de asumarea și promovarea unor valori comune. 

Grădinița trebuie să fie pregătită de a adapta programul educațional la nevoile actuale - Școlii 

online. 

Așadar, în contextul actual, rolul grădiniței, al școlii, vizează ca prin activitățile desfășurate, 

prin mijloace de comunicare virtuală (electronic, utilizând aplicația WhatsApp sau Messenger sau 

prin întâlniri video etc.)  să atragă părinții și să ofere consiliere și materiale atractive care să-i sprijine 

pe tot parcursul Școlii online. 

Tot în acest sens, în instituția noastră, un sprijin foarte important îl are directorul școlii care 

face parte din comunitate și care permanent a susținut toate demersurile. 

Următoarele demersuri care s-au stabilit pentru promovarea imaginii Școlii online: 

- planificarea eficientă a activităților prin identificarea, analiza si adaptarea pe parcurs  și altor  

resurse de învățare decât cele tradiționale ( diverse site-uri educaționale); 

-  proiectarea pe grupe de vârstă a activităților și prezentarea de informații, sugestii de activități, 

care se pot derula cu copiii, utilizând mijloace de comunicare virtuală (electronic, utilizând aplicația 

WhatsApp sau Messenger sau prin întâlniri video) cu implicarea părinților; 

- stabilirea modalităților de transmitere a sugestiilor de activități și a materialelor educaționale 

către copii în mod fizic, pentru cei care nu există posibilitatea de a interacționa virtual; 

- selectarea celor mai potrivite mijloace de comunicare, a unor sarcini / activități, dedicate 

părinților și copiilor, a materialelor postate și resurselor utilizate; 

- realizarea schimbului de opinii în ceea ce privește domeniile de cunoaștere, astfel copilul să 

beneficieze de cunoștințele necesare; 

- consilierea părinților privind „Școala online” , necesitatea unui mediu educativ stimulativ, 

dobândirea de către părinți a unor abilități de relaționare cu copilul și stabilirea unor puncte comune 

cu privire la programul orar derulat; 

- atragerea de sponsori pentru achiziționarea de materiale didactice, cadouri pentru Sf. Nicolae 

și Moș Crăciun; 

- promovarea grădiniței pe plan local prin transmiterea în spațiul virtual a informațiilor, 

fotografiilor, activităților și rezultatelor preșcolarilor și premierea lor virtual dar și fizic; 

Făcând un bilanț, privind modalitatea de derulare a activităților cu copiii online, am constatat, 

că aproape jumătate din copiii înscriși la grădiniță în anul școlae 2020 / 2021, nu au  posibilitatea să 

participe la activitățile online deoarece nu dispun de mijloace de comunicare virtuală (computer, 

telefon mobil, tabletă) iar pe de altă parte părinți nu au abilități de scris-citit și abilități digitale. 

Având în vedere aceste neajunsuri, am discutat cu d-na director și o mămică ( din comitetul de 

părinți), împreună am format o echipă și am stabilit necesitatea și modalitatea de a ține legătura cu 

copiii și părinții care nu au posibilități să participe în mediul online.  

Am urmărit ca pe tot parcursul desfășurării activităților online să venim  în sprijinul acestor 

părinți și copii (care provin din aceste familii cu nivel socio-economic scăzut) oferind în mod fizic, 

materiale didactice,  necesare specifice învățării. 
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Pentru a promova imaginea scolii și a grădiniței în educația copiilor am căutat să-i atrag pe 

copiii și părinți  care au venituri mici și nu numai. Astfel, am reușit să străng o sumă de bani (de la 

diferite persoane fizice) din care am reușit să achiziționez materiale didactice și cadouri pentru copii, 

care au fost distribuite individual pe parcursul derulări proiectelor tematice și la cele două sărbători 

foarte iubite de copii: Sf. Nicolae și Moș Crăciun. 

În urma desfășurări acestor demersuri și activități am obținut feed-back pozitiv din partea 

părinților și a copiilor („mi-a trimis doamna mea; o am de la doamna mea”etc.) prin implicarea și 

participarea la activitățile sugerate. 

Așadar, în tot acest interval în care s-a derulat Școala online, am căutat să îmbin utilul cu 

plăcutul, utilizând mijloace și metode variate și atractive, care au trezit interesul și curiozitatea 

preșcolarilor, i-au stimulat spre a participa la activități, care vor contribui la propria formare. 

În final, consider că prin toate modalitățile de derulare a activităților online, stabilite la nivelul 

unității, am reușit ca în această perioadă să promovăm valori comune, asigurând șanse copiilor în 

educație, transparență, dialog, comunicare, iar prin această implicare am contribuit la prestigiul 

grădiniței. 
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Promovarea imaginii școlii prin activități online 

 

Prof. înv. primar Delureanu Eliza Roxana                                                                          

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Târgoviște 

 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere.  

Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. 

În contextual actual, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot 

mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care 

îi educă dar și în centrul comunității.  

Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 

schimbare. Internetul a devenit acum un spațiu virtual de desfășurare a activităților cu copiii, dar și 

un mediu de promovare nelimitat, prin care școala își poate construi o imagine. 

La această imagine contribuie deschiderea spre nou a cadrelor didactice pregătite, care țin pasul 

cu schimbările ce se produc în societate și se formează pentru activitățile online ce suplinesc 

activitatea față în față cu copiii.  

Participarea profesorilor la webinarii sau ateliere de formare pe tematica folosirii platformelor 

online sau a unor aplicații digitale utile în activitatea didactică contribuie la dezvoltarea continua a 

școlii, la satisfacția beneficiarilor, atât direcți cât și indirecți ( elevi, părinți, angajatori).  

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de 

acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare online atractive vor 

crea o imagine pozitivă asupra școlii.  

Multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în predarea online la nivelul 

școlii, pe site-ul instituției sau în grupurile din cadrul rețelelor de socializare contribuie la promovarea 

imaginii școlii, dar și la formarea unei comunități a cărei experiență sporește pe a fiecărui membru în 

parte. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul site-urilor, email-urilor, platformelor cu ajutorul cărora se desfășoară lecțiile, 

dar și al rețelelor de socializare, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala 

online, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare 

și nu în ultimul rând, depășirea perioadei de pandemie prin contracararea efectelor acesteia asupra 

învățământului. 
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MĂ ADAPTEZ - ACCEPT SCHIMBAREA 

 

 

DEMENENCO DANIELA-GEORGETA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”DIACONOVICI TIETZ” REȘIȚA 
 

 

 

Trăim vremuri în care se schimbă destul de des sau chiar brusc starea vremii, în care natura ne 

arată că trece prin procese de schimbare și implicit adaptare, nevoile noastre fizice, psihice și sociale 

se schimbă frecvent, comportamentele noastre se schimbă, într-un cuvânt viața noastră se schimbă cu 

sau fără voia noastră...  

Am trecut de la o stare așa zisă de normalitate la una în care au apărut schimbări în ceea ce 

privește modul cum ne organizăm viața: relațiile cu ceilalți oameni, cum ne gestionăm timpul, ce fel 

de activități putem desfășura, modul cum ne exercităm profesia, cum ne facem vizibilă activitatea, 

într-un cuvânt cum vom fi percepuți social, noi și instituția pe care o reprezentăm. 

Astfel am fost nevoiți să adaptăm chiar și promovarea imaginii școlii în așa fel încât să rămânem 

vizibili, să ne păstrăm identitatea. 

Imaginea unei instituții este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este inclusă în totalitatea 

bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, 

imaginea se gestionează, se administrează la fel ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent 

de natura acestuia. O imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și 

asupra percepției în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o 

manieră incredibilă, succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună 

ceva, trebuie să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. 

Imaginea reprezintă modul în care publicul larg percepe instituția respectivă. Instituția își 

creează propria identitate cu scopul de a modela imaginea publicului larg despre ea însăși, imagine 

care este determinată pentru fiecare persoană în parte de o serie de factori. În acest context elementul-

cheie devine cultura organizațională a școlii care identifică semnificațiile acesteia, reprezintă codul 

genetic al oamenilor, prin care are loc dezvoltarea școlii per ansamblu. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei 

educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei 

strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției 

școlare, dar și de orizontul de așteptare. 

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 

emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu 

rezultate cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de 

învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele 

comportamentale, ritualuri, ceremonii) ale comunității.  

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 

educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată 

și imaginea reală. Prima este imaginea de sine pe care managerul școlii dorește să o promoveze în 

interiorul și în exteriorul său, pe baza propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție 

cu imaginea reală. 

Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în opțiunile lor 

după această imagine propusă de școală, dar se pot confrunta cu dificultăți reale în momentul când 

cunosc imaginea reală a școlii. Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile 

desfășurate, în contextul domeniului de activitate.  
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Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice alte persoane 

care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o 

formează despre activitățile organizației școlare. Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între 

ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor.  

Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor 

proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al 

beneficiarilor: elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de școală. Imaginea școlii propusă 

pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul 

fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne 

profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a învățământului. Esența mărcii unei școli 

ce ar urma să fie promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea 

profesorului. 
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Jocurile didactice on-line - metodă de învățare diferențiată                                                

integrată în cadrul lecțiilor 

 

 

Profesor Demeter Aurelia 

Școala Gimnazială Bănița 

 

Cum nu putem desprinde educaţia de comunicare, inserţia tehnologiilor informatice în educaţie 

este o consecinţă firească a progresului societăţii. Educaţia trebuie să pregătească individul pentru 

ritmul accelerat al schimbării în societatea în care trăim, să-i creeze deprinderi şi abilităţi de adaptare 

şi, mai mult decât atât, însăşi procesul de instruire trebuie să se adapteze noilor condiţii.  

Educaţia omului modern trebuie să depăşească stadiul de educaţie orientată pe nivel şi să se 

orienteze către o educaţie continuă, capabilă să-l pregătească pe individ oriunde s-ar afla şi nelimitat 

în timp. Atracția elevilor pentru jocurile on-line este cunoscută , de aceea se poate încerca motivarea 

învățării  prin creearea de jocuri didactice strategice . 

Se pornește de la jocuri didactice simple ajungându-se treptat la variante complexe, utilizabile 

online. Jocurile didactice vor determina elevul să studieze cu plăcere și interes toate disciplinele. 

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învățământ el dobândește funcții psihopedagogice 

semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecții, sporind interesul de cunoaștere față 

de conținutul lecției. Interesul elevilor va crește deoarece se anulează barierele unei lecții obișnuite 

realizându-se ,,ALTCEVA’’. 

Jocurile didactice îmbracă forme atractive, trezesc interesul elevilor și întrețin efortul necesar 

rezolvării lor. 

Ele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

• Să folosească conținut accesibil și atractiv prin modalitatea de prezentare și desfășurare, prin 

materialele ilustrative folosite; 

• Să realizeze sarcina didactică urmărită; 

• Să folosescă elemente de joc în vederea realizării sarcinii propuse (competiția, 

recompensarea rezultatelor bune și penalizarea greșelilor); 

• Să folosească reguli de joc cunoscute de către elevi. 

 

După modalitățile de realizare, se pot clasifica jocurile didactice astfel: 

1- După conținutul instruirii: jocuri matematice, lingvistice, muzicale, sportive. 

2- După obiectivele prioritare: jocuri senzoriale (auditive, vizuale, tactile), jocuri de dezvoltare 

a limbajului, jocuri de observare 

3- După forma de exprimare: jocuri de orientare, de sensibilizare, jocuri de cuvinte încrucișate, 

ghicitori 

4- După resursele folosite: jocuri pe bază de întrebări, pe bază de fișe individuale pe calculator 

5- După regulile instituite: jocuri cu reguli transmise prin tradiție sau cu reguli inventate. 

6- După competențele psihologice stimulate: jocuri de  mișcare, de observație, de atenție, de 

imaginație, de gândire, de creație. 

Jocul didactic on-line are următoarele componente: conținuturi, sarcina didactică, regulile 

jocului, acțiunea de joc 
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1. Componenta “conținuturi” este formată din cunoștiințe însușite de către elevi în lecțiile 

anterioare sau din noțiuni noi ce urmează a fi asimilate. 

2. Sarcina didactică poate să apară sub forma unei probleme de gândire, de recunoaștere, de 

numire, ghicire, etc. 

3. Regulile jocului arată elevilor cum să joace (cum să rezolve problema respectivă) 

4. Acținea de joc cuprinde momentul de așteptare, ghicire, întrecere, surprindere.  

Jocul didactic poate fi utilizat atât în procesul de învățare-predare cât și ca modalitate de 

evaluare. Prin joc, evaluarea este mai eficientă și mai antrenantă. 

Prin aplicarea acestor jocuri didactice, se observă că: 

• Elevii sunt mult mai receptivi. 

• Sunt stimulați chiar și elevii slabi sau mediocrii. 

• Se creează competiție între elevi. 

• Munca în echipă duce la performanțe mult mai mari decât munca individual. 

Se observă că există o strânsă relație între joc și muncă. “Munca școlară trebuie să fie mai mult 

decât joc și mai puțin decât muncă. Este o punte dintre joc și muncă.”, spunea Jean Chateau. 

 

Bibliografie:  

1. Elena Leonte Mirele- “Valențe formativ-educative ale jocului didactic”, Editura Rovimed, 

2009 

2. Jean Chateau-“Copilul și jocul”, Editura Didactică și Pedagogică București, 1970 

       3.   Internet și pagini web “Manual pentru începători și inițiați, Editura Niculescu 2007 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

PROFESOR DEMETRESCU DANA,                                                                                                                  

LICEUL TEORETIC SEBIȘ, JUDEŢUL ARAD 

 

Școala online s-a dovedit a fi singura soluţie de a face faţa provocării pe care acest an a adus-

o. Trăind intr-o lume in care conectarea la mediul online este la indemână pentru marea majoritate a 

oamenilor, adaptarea la activităţile educaţionale online s-a făcut relativ repede, cu excepţii evidente 

in anumite situaţii. Rolul și beneficiile activităţilor online sunt semnificative. În timp, copiii ajung să 

aibă perspective ample asupra unor serii de activităţi și acţiuni pentru că sunt expuși la elemente de 

noutate. Cu toate acestea, invăţarea in școala reală si interacţiunea umană sunt primordiale, ajutând 

copiii să își îmbunătăţească stima de sine, să aibă încredere că pot realiza ei înșiși o serie de activităţi 

cu rezultate vizibile, pozitive și concrete.  

Abilităţile și aptitudinile dobândite si dorinţa prelungita de implicare activă în activităţi ce 

presupun managementul timpului, al relaţiilor și dozarea efortului pentru atingerea unui scop 

modelează caracterul fiecărui tânăr sau copil. Oportunităţile sociale, productivitatea, vorbirea în 

public, gândirea analitică și munca în echipă sunt alte câteva aspecte demne de menţionat. 

Componenta reflexivă se exprimă prin abilitatea de a-şi înţelege acţiunile in contextul social 

corespunzator, de a-şi adapta demersurile în funcţie de datele situaţiei, dar şi de a-şi înţelege rolul în 

comunitatea locala. 

Putem evidenţia că înţelegerea următorului aspect are un rol definitoriu: importanţa instituţiei 

de invăţământ în societatea contemporană, dar şi obligaţia intrinsecă faţă de generaţiile viitoare pe 

care le învaţă cum să înveţe pentru a deveni o componentă activă a societăţii. Pentru a-ţi împlini rolul 

fundamental, ca instituţie, trebuie sa existe, mai întâi, cunoaşterea factorilor implicaţi in procesul 

educaţional iar apoi conștientizarea nevoii de a avea o imagine adecvată, pozitivă și reputabilă.  

Aici recunoastem şi o calitate oarecum predictivă a nevoii de promovare a imaginii scolii, 

pentru că ea trebuie să ofere instrumente şi mecanisme de învăţare pe care elevii să le folosească ca 

viitori adulţi, intr-o lume in continuă evoluţie și adaptare la nou.  

Activităţile educative realizate in mediul online subliniază faptul că promovarea imaginii școlii 

presupune şi un angajament social foarte important. Reuşita activităţii sale se exprimă şi în integrarea 

reală în societate a celor pe care i-a format. Este, în primul rând, o integrare economică (pregătirea 

potrivită pentru locul de muncă) dar nu numai. Educaţia omului, la care contribuie și școala, se 

exprimă şi prin decenţă şi moderaţie în societate, prin toleranţă şi acceptare, prin preţuirea binelui, 

frumosului şi muncii cinstite.  

Promovarea imaginii unei școli implică observarea progreselor pe care le-a făcut, ca instituţie 

de invăţământ, intr-un context caracterizat de elemente de noutate și de necesitatea unei gandiri 

flexibile si a disponibilităţii spre acceptarea unor paliere ale realităţii cotidiene și sociale 

imprevizibile.  

 

Bibliografie:  
 

Ausubel, P. D., Robinson, R. F.( 1981) – „Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală”, 

București, EDP 

Barna, A., Antohe,G. „Teoria instruirii şi evaluării”, Curs de pedagogie, Editura Fundaţiei 

Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, 2004  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN PROIECTE 

 

Prof. Derzsi-Ráduly Kázmér,                                                                                               

Liceul Tehnologic  ,,Baróti Szabó Dávid”, Baraolt 

 

Conducerea școlii trebuie să se preocupe de elaborarea și actualizarea unui plan de promovare 

a școlii care să evidențieze rolul instituției în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică și 

fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile, 

ca de exemplu: număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de 

învățământ. 

Imaginea școlii este promovată prin educație de calitate, individualizarea învățării, acces la 

ofertele educaționale, combaterea discriminării, reducerea violenței și participarea la activități 

extrașcolare. 

Egalitatea de șanse în fața educației și asigurarea unui învățământ de calitate pentru toți sunt, 

pentru majoritatea unităților de învățământ, obiective prioritare. Nici Liceul Tehnologic ” Baróti 

Szabó Dávid” nu face excepție. 

Există o gamă largă de metode pentru atingerea obiectivelor privind promovarea imaginii școlii. 

Noi am încercat printer altele să îmbunătățim performanțele elevilor și dezvoltarea lor academică, 

socială, emoțională cu ajutorul proiecturilor Erasmus + și ROSE. 

Elevii Liceului Tehnologic “Baróti Szabó Dávid” au avut ocazia să participă în programe 

ERASMUS +. Programul pentru educație, tineret și sport organizat de Uniunea Europeană pentru 

periada 2014-2020 s-a enumerat între inițiativele cu cele mai mari succese și cele mai spectaculoase 

rezultate.  

În anul școlar 2018-2019 opt dintre elevii noștrii din clasa a X-a, învățământ profesional au 

făcut trei săptămâni de practică la Wroclaw, Polonia. Datorită frumuseții orașului și peisajului 

înconjurător elevii noștrii s-au întors acasă cu niște amintiri frumoase pe lângă experiența 

profesională. În cursul celor trei săptămâni elevii au lucrat pe diferite puncte de lucru a fabricii de 

mibilă din Wroclaw. În timpul liber au participat la excursii și vizite la muzee. Vizita la lagărul de de 

la Auschwitz-Birkenau a fost o experiență de neuitat. 

16 de elevi din clasa a X-a, liceu tehnologic, profilul protecția mediului au participat la practică 

de specialitate la Lisabona, Portugalia. Datorită organizării perfecte programul a oferit în fiecare clipă 

ceva nou, ceva fenomenal. În prima săptămână elevii au participat la experimente în laboratorul 

Universității de Chimie din Lisabona. În celelalte două săptămâni au lucrat în laboratoarele din 

Institutul Național de Cercetare Sanitară Dr. Ricardo Jorge. 

Elevii au participat la cursuri interesante, au lucrat în laboratoare dotate cu cele mai moderne 

aparate și au făcut experimente foarte utile pentru dezvoltarea lor profesională. În timpul liber au 

vizitat atracțiile din Lisabona. 

 Avem un proiect Erasmus câștigat și pentru anul în curs, dar încă nu știm dacă se poate realiza 

din cauza pandemiei. Situația actuală își pune amprenta pe întregul sistem educational înclusiv pe 

proiectele de acest gen, dar din fericire sunt proiecte pe care le putem pune în aplicare și în spațiul 

online. Progamul ROSE – program educational pentru licee -  este una dintre ele.  
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Titlul proiectului este: ”Pregătit pentru Bacalaureat” având ca obiectiv general îmbunătățirea 

frecvenței și rezultatelor școlare prin valorificarea potențialului elevilor cu respectarea  standardelor 

calitative ale educației formale și non-formale, în vederea creșterii numărului de elevi care participă 

și  promovează examenul de bacalaureat. 

Programul pune accent pe consiliere și orientare profesională, dezvoltarea personală și 

coaching, dezvoltarea socială și emoțională dar și pe educația incluzivă a elevilor. 

 

Beneficiarii direcți care vor fi selectați respectându-se egalitatea de șansă, în toți cei 3 ani de 

proiect, vor fi:  

- 80 elevi pe an din clasele IX-XII cu vârste între 15-20 ani, cu rezultate slabe la evaluarea 

națională și mediocre la disciplinele de bacalaureat, elevi cu condiție socială precară, cu părinți plecați 

în străinătate, cu o situație materială precară, provenind din familii dezorganizate și/sau 

monoparentale, lipsiți de motivație, cu tendințe de absenteism, cu probleme de comunicare, de 

integrare în comunitate.  

Acești elevi vor participa la una sau mai multe activități, în funcție de nevoile acestora: 

- anual aproximativ 80 de elevi din clasele IX-XII  la activitățile remediale la matematică și la 

limba și literatura română,  câte 20 de elevi pe an de studiu, dintre elevii cu medii generale cuprinse 

între 4 și 6, iar în clasa a IX-a dintre elevii cu note mici la evaluarea națională și la testările inițiale 

aplicate la începutul ciclului. 

- aproximativ 60 de elevi din clasele IX-XII la activitățile de dezvoltare – a comunicării, a 

gândirii critice, a capacității de înțelegere și corelare în limba maternă, câte 20 elevi în fiecare an de 

proiect. (elevii pot fi aceeași implicați și la alte discipline) 

- aproximativ 15 elevi din clasele a XII-a cu rezultate slabe la chimie în vederea pregătirii 

examenului de bacalaureat (elevii pot fi aceeași implicați și la alte discipline) 

- 80 elevi din clasele IX-XII la activitățile de consiliere psihopedagogică și profesională, câte 

20 elevi pe an de studiu,   

- 120 elevi din clasele IX-XII la tabăra transdisciplinară organizată la sfârșit de an, câte 40 elevi 

în fiecare an de proiect.  

Beneficiarii indirecți:   

- 7 profesori (7 profesori - proiectează și desfășoară nemijlocit activitățile remediale ale 

proiectului, 2 profesori-implicați direct în activitățile de consiliere, 4- organizează excursia). 

- 1 psihopedagog, angajat CJRAE – activități de consiliere, toți profesorii școlii. 

- echipa de proiect. 

- colegii elevilor din grupul țintă,  

- părinții elevilor implicați și ai colegilor lor, potențiali angajatori locali 

În afara activităților în proiect sunt incluse și dotări cu bunuri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

60 bucăți mobilier individual(bancă+scaun), 3 catedre, 3 bucăți de tablă verde, 3 smart TV, 3  

videoproiectori, 3 flipcharturi, o multifunctională, 21 laptopuri, 16 buc camera web pentru 

videoconferințe și o tablă interactivă.   

Orele remediale se pot ține și online iar dotările chiar ajută acest lucru. În felul acesta cred că 

proiectul va  fi de folos în îmbunătățirea frecvenței și rezultatelor școlare și în  acest fel contribuie la 

promovarea imaginii școlii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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RESURSELE WEB ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL 

 

Prof. înv. primar Diaconescu Anca Veronica 

Școala Gimnazială Nr. 2 Motru 

 
 

„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, dispus să le 

citească.” (aforism de Vasile Butulescu din « Imensitatea punctului ») 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 

informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în 

educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 

evolutiv,  pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare 

pentru educație. 

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există domeniu 

de activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de 

cunoaștere a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la 

resurse educaționale, facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de 

a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să 

participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar 

trebui să beneficieze atât elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la 

schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală sau profesională. 

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al 

dezvoltării deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune 

accentul pe disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare 

de probleme, de manipulare a informației. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 

competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă 

capacități de lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze 

cu profesorul astfel încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. 

Introducerea în școală a tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în 

procesul de învățământ. Actul de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul 

interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul 

că gradul de atractivitate al cursului sau al activităților școlare și extașcolare crește datorită utilizării 

calculatorului în proiecte educaționale (ex. prezentarea regiunilor Franței), prezentări multimedia (ex. 

Ziua Francofoniei, Ziua Educatorului, Ziua Europei), conținut predat (ex. folosirea documentelor 

audio-video în predarea timpului viitor simplu la ora de limbă franceză, dezvoltarea competențelor 

orale cu ajutorul lecțiilor de audiție). 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare 

este determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele 

didactice caută să se adapteaze mediului școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite 

elevilor conținut informațional nou, profesorii aleg să participe la programe de formare profesională, 

să se documenteze, să se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale 

existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd-uri interactive, să descarce materiale didactice 

găsite pe diferite site-uri educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze 

teste on-line, bareme de corectare, matrici, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le 

vor ușura munca didactică. În activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru 
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obținerea abilităților de lucru. Sunt deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra 

cunoștințe moderne de actualitate astfel încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare 

(evaluări anuale, examene de capacitate, de bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și 

mediului lucrativ când vor urma o carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-

evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează 

ideea că elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va 

înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât 

constructiv. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII  

PROIECTUL PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII, ŞCOALA ONLINE 

 

DIACONESCU LOREDANA ELENA 

 

Cea mai nouă tendință în învățământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 

până acum este învățământul electronic. Cunoscut ca e- learning, conceptul de învățământ electronic 

sau virtual este reprezentat de interacțiunea dintre procesul de predare – învățare şi tehnologiile 

informaționale. 

Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, comunicarea şi 

creativitatea. Pe măsură ce cultura societății noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 

instituțiile şi profesorii trebuie să se adapteze.  

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai că sunt convenabile şi 

accesibile ci pentru că permit ca întregul proces de predare şi învățare să devină mai interesant şi 

adaptat elevului digital. 

Există astfel, o serie de avantaje şi dezavantaje oferite de predarea – evaluarea online. 

                  Avantaje: 

• Distribuirea rapidă a materialelor didactice; 

• Elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare; 

• Existența conținuturilor multimedia; 

• Conținuturile pot fi şterse, corectate sau actualizate cu uşurință; 

• Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor; 

• Folosirea conținuturilor interactive, existența feedback- ului. 

              Dezavantaje: 

• Dificultăți în utilizarea tehnologiei – de multe ori sunt întâmpinate probleme de utilizare şi de 

accesare a informațiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme ; 

• Sunt întâlnite situații de confuzie, de unde apare şi lipsa de motivație ; 

• Lipsa comunicării reale / fizice – când învățarea şi comunicarea rămân axate în mediul virtual, 

atunci când oamenii se întâlnesc nu mai ştiu să comunice şi încep să comunice tot prin tehnologie. 

Folosirea mediului virtual în exces ne robotizează. 

• Situații limită – cazurile în care o persoană este într-un anumit context în care nu poate avea 

acces la internet sau nu îşi permite acest lucru. 

Pentru elevi, învățarea online activă solicită mai multă responsabilitate, inițiativă şi efort decât 

instruirea față în față. Deciziile legate de mărimea grupului de elevi vor limita foarte mult strategiile 

didactice utilizate; un număr mare de elevi face imposibilă interactiunea de calitate. 

Învățare continuă dincolo de şcoală şi cu instrumente online accesibile tuturor. O serie de 

platforme şi aplicații facilitează comunicarea online. 

• Aplicația Zoom, permite organizarea orelor sau a şedințelor de lucru cu până la 500 de 

participanți; 
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• Examenul Tău, platformă pentru pregătirea la limba română şi matematică pentru Evaluarea 

Națională de la clasa a VIII-a; 

• Google Classroom oferă posibilitatea atât profesorilor cât şi elevilor să încarce materiale, să 

posteze diverse anunțuri şi special pentru profesori să noteze activitatea elevilor; 

• Microsoft Teams este o platformă ce beneficiază de un spațiu de lucru bazat pe chat; 

• Easyclass are o interfață intuitivă, asemănătoare cu cea  Facebook; 

• Edmondo este o platformă ce permite gestionarea claselor şi a activităților de învățare. Permite 

şi înscrierea părinților facilitând în acest fel comunicarea mai eficientă acelor trei părți implicate. 

Cu siguranță, există multe beneficii pentru predarea intr-un mediu online. Poate cel mai mare 

beneficiu pentru predarea online este acesta – profesorii joacă în continuare cel mai important rol în 

experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar se pretează ca un 

instrument foarte util pentru imbunătățirea experienței atât pentru profesor cât şi pentru elev. 
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Promovarea imaginii școlii prin activitati extrascolare 

 

 

Prof. Diaconu Dumitra                                                                                                        

Scoala Gimnaziala Rotunda 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității.  

Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 

schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, 

prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de 

creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții.  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 
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activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 

Voi exemplifica cu imagini din proiectul transnational ,,Ursuletul de plus”,un parteneriat 

incheiat intre scoala noastra si o scoala din Republica Moldova ,derulat online in acest an scolar. 
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Rolul activităților educative desfășurate în online 

în dezvoltarea personalității elevului 

 

 

Prof. înv. primar,  Diaconu Ileana,                                                                                        

Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana, județul Bacău 

 
 

 

Educația reprezintă un fenomen social care produce efecte în beneficiul individului pentru 

adaptarea sa la mediul social din care face parte. Schimbările produse în societate influențează atât 

nevoile de adaptare cât și mijloacele necesare realizării acestei adaptări.  

Evoluția activităților educative a fost determinată de factorii de mediu, de fenomenul 

globalizării și de progresul tehnicii, fapt care a determinat actualizarea conținuturilor (teme precum: 

natura, poluarea, protejarea mediului) și  a mijloacelor de realizare. 

Rolul activităților educative este de a completa procesul instructiv astfel încât tinerii să fie 

capabili să ia decizii corecte, să facă față competiției, concurenței bazate pe cinste și onestitate și mai 

ales la schimbările rapide care se produc în societate.  

Odată cu trecerea la învățământul online, activitățile educative sunt mai dificil de realizat, dar 

nu reprezintă obiective imposibil de realizat.  

Cea mai cunoscută modalitate de organizare a acestui tip de activități o reprezintă proiectele 

educative. În cadrul acestora se pot utiliza multe materiale pentru tema aleasă fără a fi nevoie să fie 

printate; acestea pot fi căutate, selectate într-un timp mai scurt, pot fi  reorganizate într-un mod mai 

atractiv sau adaptate la tema aleasă sau la grupul țintă de elevi, părinți etc. Astfel, proiectele educative, 

deși au aceleași obiective și același grup țintă, presupun modalități de realizare  diferite.  Activitățile 

online se realizează pe diferite platforme, utilizând aplicații diverse care oferă o multitudine de 

materiale: letrice, video, statistici necesare în organizarea și stabilirea responsabilităților. Modalitățile 

de comunicare online diferă de cele „face to face”, dar au devenit utile și rapide . Elevii și profesorii 

pot utiliza cu succes aplicațiile: WhatsApp, Chat, Meet sau Zoom pentru întâlniri, formarea unor 

echipe sau grupuri de lucru. 

Un alt avantaj al activităților online îl reprezintă participarea unor invitați sau colaboratori 

deoarece prezența acestora nu mai necesită pierderi de timp, cheltuieli de transport, cazare. 

Prezentarea produselor se poate realiza mai ușor deoarece elevii pot alege o modalitate care se 

pliază personalității fiecăruia (Unii prezintă live alții, realizează înregistrări sau prezentări, 

scheme,  desene, hărți, obiecte, colecții reale sau virtuale, lucrări personale etc.). 

O altă activitate educativă  poate fi șezătoarea literară, care poate motiva elevii să citească mai 

mult, să caute texte deosebite și să le prezinte într-o manieră proprie, sau chiar pot contribui la 

dezvoltarea  imaginației și creativității utilizate în propriile compoziții literare. Întâlnirile online cu 

poeți, scriitori contemporani sau prezentarea unor înregistrări cu mari personalități ale culturii pot 

avea un efect pozitiv asupra mentalității elevilor și dezvoltarea armonioasă a personalității viitorului 

adult. 

Conținutul educației formale  se completează și  prin activități  extrașcolare desfășurate în 

timpul liber petrecut în familie sau în cadrul unor grupuri sociale.  

Timpul liber prin funcțiile sale social-educative, de dezvoltare a personalității umane, de 

destindere, divertisment, are  rolul  de stimulare a unor interese, motivații și conduite.     

Dacă, în situații obișnuite, copiii puteau frecventa diferite activități din cluburile copiilor cum 

ar fi  cercuri științifice, ateliere de pictură, de dans, acum, aceste activități pot fi desfășurate și  acasă, 

într-un mediul familial ce oferă siguranță copilului, urmărind tutoriale sau lecții înregistrate. 

Pregătirea copilului, pentru o gestionare rațională, utilă și plăcută a timpului liber presupune 

implicarea tuturor factorilor sociali și educativi, iar școlii îi revine un rol important. Este foarte 
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important ca elevul să petreacă un timp liber de calitate, să evite activități virtuale care dau dependență 

precum jocurile online, frecventarea unor rețele de socializare, site-uri; pentru realizarea acestui 

obiectiv realizarea unor activități educative organizate de către școală chiar dacă sunt organizate și 

desfășurate în online reprezintă o necesitate 
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PROIECTUL PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII. Școala online 

 

Prof. Diaconu Maria 

Liceul Tehnologic Vedea, Județul Argeș 

 

 

În contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica 

indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, școala oferă elevilor accesul la educaţie, prin 

formarea unor cetăţeni activi şi responsabili, educaţi în spirit de echipă şi toleranţă, care să fie capabili 

să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele pieţii de muncă. 

 

Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care  

școala își poate construi o imagine.  

 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova  educație de calitate, accesul la ofertele 

educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 

unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare.  

 

E limpede că, zi de zi, elevii observă cât de prezent este Internetul în viața lor.  Mulțumită 

instrumentelor multimedia, elevii observă că pot învăța mai ușor prin metode atractive și eficiente, 

adaptate noilor stiluri de muncă intelectuală și ritmuri de lucru. Imaginile diverse și viu colorate, 

animațiile ce redau diferite arii de activitate, avantajul înregistrărilor audio-video, claritatea sunetului 

și evadarea – imaginară, desigur – în fascinante spații (ne)convenționale pot face din cursurile școlare 

adevărate acte teatrale.  

Setul de competențe digitale reprezintă, pe de o parte, soluția în baza căreia se pot rezolva 

probleme obișnuite în viața cotidiană, iar pe de altă parte, pista de lansare în carieră, luând act de ceea 

ce se anticipează a fi pe piața muncii. Gândind tocmai la cuvintele „societatea de mâine”, punctăm 

ideea despre meseriile viitorului, aflate la un click distanță de anul 2030. Meseriile care acum 10 ani 

păreau futuriste sunt azi realitate pură. 

Fără îndoială, alfabetizarea digitală a devenit  o stringentă nevoie umană, în secolul nostru, 

profund marcat de simbolul Internetului, aceasta fiind absolut vitală pentru beneficiarii actului 

educațional, indiferent de natura mediului vizat: urban ori rural.  

E nevoie de dobândirea competențelor digitale, măcar la nivel elementar a tuturor: educați și 

educabili cuprinși în sistemul național de învățământ.  

Categoric  trebuie să facem față provocărilor din societate și din lumea largă, prin stăpânirea 

competențelor digitale – de preferință, la un nivel cât mai avansat, în raport cu vârsta. Garantat, 

alfabetizarea digitală este la fel de necesară ca și alfabetizarea în domeniile primordiale, în condițiile 

în care tot mai multe ramuri de activitate socio-profesională și casnică sunt tehnologizate este vital să 

ne dezvoltăm competențele de rigoare.  
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Școala online a devenit o necesitate a timpurilor actuale, ca o continuitate a procesului instructiv 

- educativ, de la clasă, dar nu specifică poporului român. Profesori și elevi au trebuit să se adapteze 

peste noapte, din mers acestor cerințe impuse, nici unii, nici alții nefiind pregătiți IT. În mediul rural 

ne confruntăm cu probleme fel de fel: pene de curent, lipsă conexiune net, sărăcie, elevi care nu au 

chef de ore, ș.a.  

Reformarea haotică și neîncetată a învățământului românesc, fără a ține cont de specificul și 

istoria acestui învățământ duce la distrugerea a tot ce a fost bun și bulversarea generațiilor viitoare de 

copii. Să ne gândim la mințile strălucite, la valorile acestui neam, care s-au afirmat la diferite 

competiții și concursuri internaționale, care fac carieră în străinătate, datorită învățământului 

românesc sănătos și serios, de calitate, care a existat la noi. Elevi și profesori, deopotrivă, își exprimă 

dorința de revenire la normalitate, școala față către față, folosindu-ne și de mijloacele moderne. 

Școala va asigura fiecărui elev o educaţie de calitate în spirit european  și va urmări formarea 

unui absolvent autonom, responsabil, competent profesional, care să corespundă standardelor de 

valori ale cetăţeanului european, satisfacerii nevoii de alfabetizare digitală, conform cerințelor UE și 

rigorilor vieții curente. 

 

       

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

143



 

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

  

Prof. Mariana-Cătălina Diaconu                                                                                        

Școala Gimnazială ,,Dr. Bernady Gyorgy”, Târgu-Mureș 

 

 

În contextul ultimilor ani, a devenit o exigență a unui act educațional complex promovarea 

activităților școlare în mediul on-line. Prin intermediul spațiului virtual, toți beneficiarii educației, 

direcți și indirecți,  pot influența felul în care o anumită instituție școlară este percepută în comunitatea 

locală și nu numai.  Astfel, cadrele didactice ale școlii noastre au o influență majoră în dezvoltarea 

instituțională a școlii. 

Un aspect ce a fost adus la cunoștința beneficiarilor a fost acela al abordării personalizate a 

procesului de predare-învățare-evaluare. Activitățile educative pun în centru elevul, nevoile lui reale 

de învățare. Profesorul joacă adesea rolul de consultant atât al părinților, cât și al elevilor. Elevul este, 

la rândul său, un partener al profesorului în propriul proces de formare. Performanțele elevilor sunt 

aduse la cunoștința părinților prin orice mijloc, cel on-line fiind în zilele noastre cel mai la îndemână. 

Feed-back-urile pozitive, reușitele  trimise pe grupurile de părinți sau elevi constituite pe WhatsApp 

sau Facebook creează o atitudine pozitivă și întăresc încrederea în corpul profesoral.  

Oferta educațională a școlii pune accentul nu numai pe conținuturi, ci și pe capacități și 

atitudini, raportate la valori. Blogul școlii este de real folos în această situație. Oferta educațională 

caracterizată printr-un nivel înalt de flexibilitate permite subiectului educațional să facă alegerea 

dorită. Cei interesați nu pot rămâne indiferenți în fața promovării unor exemple de bună practică. 

Fiind o școală în care există secții cu predare în limba maghiară, se acordă o atenție deosebită 

combaterii discriminării. Blogul școlii este bilingv, materialele publicate în mediul virtual fiind atât 

în limba română, cât și în limba maghiară.  Prin intermediul acestuia, părinții află informații despre 

programele,  proiectele și activitățile educaționale, baza materială, resursele umane, rezultatele 

școlare. Informațiile din mediul virtual sunt însoțite, de cele mai multe ori, de fotografii și sunt, în 

permanență, actualizate. 

 

O provocare pentru profesori a constituit-o tranziția elevilor din ciclul primar în ciclul 

gimnazial. În contextul pandemiei, orele demonstrative susținute on-line, precum și întâlnirile cu 

părinții au contribuit la facilitarea acestui proces. La aceste întâlniri au participat părinți ai elevilor 

clasei a VIII-a, care au prezentat climatul școlii și i-au ajutat pe cei prezenți să înțeleagă mai bine 

cum este școala în care vor învăța copiii lor. Aceste discuții au avut un impact pozitiv, risipind 

temerile existente. S-a dovedit încă o dată faptul că implicare părinților în viața școlii este esențială. 
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Pentru elevii clasei a VIII-a, absolvenți în anul școlar 2019-2020, s-a realizat un material audio-

video, în care profesorii diriginți și reprezentanții claselor au rostit discursuri de final de an. Acest 

film a fost distribuit ulterior tuturor elevilor prin intermediul site-ului școlii.  

 

Promovarea imaginii școlii a fost sprijinită și de activitățile extracurriculare. Elevii au participat 

la activități on-line de educație financiară, la ateliere de creație sau la concursuri școlare. 

 

Un rol aparte l-a avut Concursul județean cu participare națională ,,Dor de Eminescu”, ediția 

XXI. Desfășurat în luna ianuarie 2021, concursul s-a desfășurat exclusiv on-line, având două secțiuni: 

Creație și Critică literară. În urma promovării concursului prin intermediul internetului, s-au înscris 

119 concurenți din 18 județe. 

În concluzie, promovarea imaginii școlii ține de o strategie de marketing educațional, strategie 

ce crește reputația școlii, atrage personal didactic de calitate, ridică moralul elevilor și al profesorilor, 

creează un sentiment de mândrie.  
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Învățarea online – instrument aflat la îndemâna cadrelor didactice                                  

pentru promovarea imaginii școlii 

 

Diaconu Nelu, profesor pentru învățământul primar,                                                             

Școala Gimnazială ,,Scarlat Longhin”, com. Dofteana, jud. Bacău 

 

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani presupun participarea copiilor 

în acțiunile decizionale referitoare la aspectele vieții școlare, implicarea familiei și a societății în 

procesul decizional, crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea potențialului propriu în cadrul 

demersului educațional, organizarea și realizarea unui proces educațional de calitate, valorificarea 

eficientă a resurselor educaționale specifice și adaptate perioadei de pandemie și provocărilor pe care 

le trăim cu toții, În acest context dificil al activității didactice pe care o desfășurăm promovarea 

imaginei instituției școlare în care activez devine semnificativă. 

Cadrele didactice trebuie să țină cont de marile schimbări ale lumii în care trăim și să recționeze 

prin adaptarea la noile cerințe ale sistemului educational, impuse de perioada dificilă pe care o trăim 

cu toții. Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului școlar, la nevoile 

individuale ale celorlalte categorii de participanți la actul educațional presupune implementarea unor 

strategii noi, cu scopul îmbunătățirii activătăților educative, menținerii și promovării acestor activități 

în condiții de maximă eficiență pentru calitatea actului didactic.  

Preocupările esențiale ale fiecărui profesor în proiectarea activităților educative online ar trebui 

să fie claritatea și viabilitatea informațiilor transmise către elevi prin intermediul dispiozitivelor 

electronice, accesibilizarea noilor cunoștințe la nivelul de înțelegere caracteristic grupului țintă vizat. 

Pe scurt profesorul trebuie să se asigure că demersul său educativ realizat în mediul online este unul 

de calitate, că ceilalți parteneri ai săi (elevi, părinți) înțeleg metodele sale de lucru, iar elevii vor 

dobândi competențe care le vor fi utile în viață.  

Toate informațiile transmise în mediul online trebuie să fie însoțite de materiale video (jocuri 

didactice, explicații, demonstrații, imagini etc.) care să conducă spre o învățare activă în care elevii 

să vină cu propriile soluții în rezolvarea problemelor. Cadrul didactic trebuie să colaboreze și să fie 

deschis la propunerile părinților, să implice autoritățile locale în sprijinirea actului didactic prin 

asigurarea resurselor necesare bunei desfășurări a procesului educativ. Astfel școala va căpăta 

notorietate, iar imaginea ei în comunitate va fi una de calitate. Preocuparea pentru imagine a devenit 

o prioritate în ultimele două decade, o dată cu conștientizarea faptului că brandurile sunt unul dintre 

cele mai valoroase bunuri intangibile pe care o firmă le are.  

De ce este important promovarea imaginii în cadrul intituțiilor școlare? 

Așa cum se întâmplă în cazul firmelor comerciale, dacă instituțiile școlare reușesc să exprime 

cum și prin ce anume se diferențiază, beneficiile nu întârzie să apară. Oamenii identifice cu instituțiile 

cu branduri puternice. Această asociere este importantă nu numai pentru atragerea elevilor și păstrarea 

sau chiar înființarea a noi locuri de muncă, dar mai ales pentru crearea unei comunități școlare de 

succes. Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este inclusă în 

totalitatea serviciilor oferite de acea instituție, Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se 
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administrează la fel ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia. O imagine 

bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în rândul 

publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră incredibilă, succesul 

instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să invite, în 

esență, la un posibil și permanent dialog cu partenerii implicați în demersal educational. 

Acest demers presupune utilizare unui ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată 

analiza cantitativ și calitativ procesul didactic, precum și previziunea și cerințele pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 

concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. Cercetarea nevoilor 

reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de educație. Sociologii consideră 

că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele preferințelor și consumului de educație 

și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

Instituțiile educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relațiile cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing pentru a-și promova imaginea și pentru ca 

instituția să devină cunoscută și atrăgătoare pentru viitorii beneficiari ai serviciilor pe care le pune la 

dispoziția lor.  

Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface 

mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor 

clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele sale distincte pentru a oferi 

doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este de preferat ca instituțiile să 

caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă 

pentru a o face cât mai atractivă și mai eficientă în demersurile educative pe care le vor implementa 

pentru beneficiarii serviciilor oferite. 

 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

 

Înv. DIACONU NICULINA                                                                                              

Şcoala Gimnazială “Iustin Pîrvu” 

Comuna POIANA TEIULUI, Judeţul NEAMŢ 
 

 

 

Motto: „Doamne, acordă-mi seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curaj 

să pot schimba lucrurile pe care le pot schimba şi înţelepriunea de a vedea diferenţa”. 

 (Rugăciunea Seninătăţii) 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o 

imagine.Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) 

sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea 

mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra 

școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi.Promovarea imaginii 

instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea 

experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

148



formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. Prin 

combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu 

sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință 

crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  

 

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

149



 

Albumul cu meserii - cunoașterea și valorizarea meseriilor                                                

din domeniul turismului 

 

 

 

prof. Dicu Florentina 

 
 

Făcând parte din rețeaua partenerială 9 Turism, în anul școlar 2019-2020 am participat 

la acțiunea organizată de Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul" din Oradea în parteneriat cu Centrul 

Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) în cadrul 

proiectului Erasmus „Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training 

(EQAVET) National reference points" (EQAVET-NRP-RO 2019) -  reţea partenerială 9 Turism, s-a 

realizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, al Facultății de Științe Economice din 

Oradea, al Hotelului Double Tree by Hilton Oradea, al Federației Industriei Hoteliere din România 

(FIHR) și al Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR). 

 

În cadrul activității au fost dezbătute teme referitoare la: oferta educațională, nivel 

preuniversitar și universitar; factori de influență ai sistemului educațional; tendințe pe piața forței de 

muncă din industria ospitalității; tehnici moderne de promovare a destinației turistice. 

 

Au fost prezentate temele: 

 

-  Învățământ preuniversitar: oferta educațională județeană pentru domeniul de formare 

profesională „Turism și alimentație; 

 

- Învățământ universitar: oferta educațională specializarea Turism; 

 

 

-  Societatea informațională și noile tehnologii – impactul asupra dezvoltării turismului, 

Oradea - oraș turistic; 

 

- VLOGGING-ul, ca tehnică modernă de promovare a destinației turistice: Oradea, prin 

proiectul „Cronicari digitali"; 

 

 

-  Proiectul  „România Food Tours"; 

 

- Comunicarea – Mihaela Tatu, trainer și coach Profesional Public Speaker, Team player 

– Radu Szekely, executiv director la Winsedswiss; 

 

 

- Evoluția locurilor de muncă în industria ospitalității: activitatea de „Observator" și 

„Cross exposure"; 

 

- Tema centrală a fost scurt metrajul „Călătoria profesională" care a prezentat activitățile 

desfășurate cu elevii clasei a X-a, calificarea Tehnician în turism, în colaborare cu agenții economici 

de profil – parteneri pentru practica elevilor, cu scopul cunoașterii meseriilor și a profesioniștilor din 

industria ospitalității,  
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Activitatea a oferit cadrul unor schimburi de informații, de experiență, prezentării tendințelor 

de dezvoltare a învățământului professional și tehnic, modalități de adaptare a ofertei educaționale a 

unităților de învățământ pentru a răspunde nevoilor comunității locale. 

Prin activitatea „Albumul cu meserii - cunoașterea și valorizarea meseriilor din domeniul 

turismului" imaginea scolii noastre, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul" din Oradea, a fost promovată 

și în mediul online, pe facebook și pe site-ul OviDan. 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                    

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Școala văzută printr-un monitor 

Dima Dumitra Florentina 

 

 
În ultimii ani, se pune accent mai mult pe folosirea metodelor inovative și mai puțin pe cele 

tradiționale, întrucât îi permit cadrului didactic să dezvolte competentele-cheie la elevii săi. Acesta 

are posibilitatea să aleagă tipul de metode pe care le folosește în actul didactic in funcție de nevoile 

și specificul clasei.  

Impactul tehnologiei nu se răsfrânge doar asupra noastră, ci și asupra copiilor noștri, care cresc, 

învață și se dezvoltă concomitent cu schimbările produse de revoluția digitală. Aceste schimbări au 

adus cu sine oportunități multiple de care ei pot beneficia, dar și o serie de riscuri la care pot fi expuși. 

Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații sunt 

încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și profesori, 

privind cu îngrijorare anul școlar. Având în vedere evoluția societății, este esențial să oferim copiilor 

noștri un context prielnic și sigur în care aceștia să se dezvolte în concordanță cu realitatea zilelor 

noastre, fiind în același timp protejați de eventuale pericole. 

Folosirea metodelor interactive  permit cadrului didactic să dezvolte competentele-cheie la 

elevii săi. Acesta are posibilitatea sa aleagă tipul de metode pe care le folosește în actul didactic, in 

funcție de nevoile si specificul clasei.  Strategiile didactice  folosite, metodele alese, tipurile de 

activități de învățare si resursele de care dispune împreună cu elevii îi asigură cadrului didactic 

succesul și conduc, treptat, la conturarea profilului absolventului de gimnaziu. 

Transformările actuale din domeniul învăţământului impun un nou concept de instruire a 

cadrelor didactice, scopul căruia este formarea unor profesionişti de o înaltă cultură pedagogică. 

Vocaţia, talentul, abilităţile, fiind descoperite, valorificate şi dezvoltate pe parcursul anilor de studii 

la facultate, constituie baza tehnologiei şi măiestriei pedagogice. 

În contextul reformei educaţionale din ţara noastă, cunoştinţele, mai exact, conţinuturile 

instructiv-educative, nu mai sunt elementul central al activităţilor de proiectare didactică la 

macronivel. Din dorinţa de a asigura, atât pe planul discursului teoretic, cât şi pe cel al praxisului 

educaţional, o reală şi o semnificativă deplasare de accent de pe dimensiunea informativă pe cea 

formativă a procesului de învăţământ, actuala abordare curriculară nu mai centrează acţiunea 

educaţională pe conţinuturi, ci pe formarea de competenţe educaţionale complexe. În contextul 

educaţional actual, „a şti” nu mai este un scop în sine, ci un factor intermediar care asigură premisele 

pentru „a şti să faci”, „a şti să fii” şi „a şti să devii”. 

Metodologia didactică reprezintă ansamblul metodelor utilizate în procesul de învăţământ, dar 

şi teoria care stă la baza acestuia. Metodele de învăţământ sunt o parte importantă a strategiilor 

didactice, în strânsă relaţie cu mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. De 

aceea, alegerea unei strategii didactice condiţionează utilizarea unor metode de învăţământ specifice. 

Învăţământul românesc se află într-un proces continuu de transformare şi sincronizare cu cel 

european, iar demersul didactic bazat pe metode tradiţionale suferă aceleaşi transformări.  

Dacă în trecut, demersul didactic îl avea în centru pe profesor, demersul didactic actual este 

conceput astfel încât elevul - devenit centru al procesului instructiv-educativ - să beneficieze de o 

învăţare activă, oferită de un profesor facilitator, organizator şi mediator al activităţilor de învăţare. 

Nu contest faptul că profesorul are un rol extrem de important în acest proces educativ, însă acesta 

trebuie să se adapteze particularităţilor de vârstă ale elevilor şi să faciliteze învăţarea centrată pe 

competenţe.  Aşadar, profesorul trebuie să realizeze activităţi de predare-învăţare-evaluare bazate pe 
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interacţiunea educabililor, să le dea ocazia să se implice în propria formare, să-şi dezvolte 

competenţele pentru a atinge idealul educaţional.  

Consider că metodele interactive au un rol formativ vizibil, întrucât acestea contribuie la 

formarea şi dezvoltarea unor competenţe de comunicare, psiho-sociale, dezvoltă cooperarea şi lucrul 

în echipă, cresc stima de sine şi empatia, dezvoltă gândirea critică şi creativă. Aşa cum spunea Jean 

Piaget, în educaţie trebuie să primeze progresivitatea: de a asigura o metodologie variată, bazată pe 

îmbinarea activităţilor de muncă independentă de învăţare, cu activităţile de cooperare, de învăţare în 

grup. 

Dincolo de modern/tradițional, orice metodă trebuie adaptată la nevoile reale ale elevilor, la 

starea de spirit, la condițiile în care se desfășoară activitatea de învățare. Proiectarea nu trebuie să 

evidențieze capacitatea profesorului „de a pune în scenă un scenariu inovativ", ci facilitarea formării. 
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Promovarea imaginii grădiniței în mediul online 

 

 

Prof. Dincă Roxana,                                                                                                                           

G.P.N: ”Istețel” Pitești 

 
 

Rețelele de socializare reprezintă locul în care multe instituții prezintă partea atractivă a vieții 

școlare. De la povești și postări în care se evidențiază evenimente sociale ale elevilor, la fotografii și 

videoclipuri care surprind frumusețea și dinamica procesului educativ în plină desfășurare, natura 

vizuală, informală și comună a canalului îl face unul dintre cele mai antrenante instrumente de 

marketing educațional disponibile. 

Întrebările pe care nu le putem pune acum, când pandemia a transformat unitățile școlare în 

spații pustii și neînsuflețite, sunt: ”Cum să găsim imagini prietenoase când sălile de clasă sunt goale? 

Cum să creăm un sentiment de comunitate printre educabili atunci când învață de acasă? Cum 

evidențiem tot ceea ce au de oferit activitățile didactice on line desfășurate de cadrele didactice dintr-

o  unitatea de învățământ într-un mod în care să vorbească publicului despre oferta educațională, pe 

rețelele de socializare? 

Din fericire, există o mulțime de modalități ingenioase  de a prezenta învățarea online pe rețelele 

de socializare și chiar de a utiliza schimbarea de mediu în favoarea școlii promovate. 

În învățământul preșcolar, promovarea imaginii unității de învățământ trebuie să se 

fundamenteze pe latura socială și emoțională a celor mici. Copiii fericiți manifestă o motivație mai 

mare pentru învățare și dezvoltă o atitudine pozitivă față de școală, fiind mai nerăbdători să participe 

la activități, indiferent de natura acestora.  

Pornind de la această idee, cadrele didactice din învățământul preșcolar trebuie să promoveze, 

în opinia mea, sănătatea socială și emoțională a copiilor. Un instrument la îndemână, în acest sens, 

este organizarea unui mediu bogat în materiale, care să stimuleze interacțiunile dintre preșcolari. De 

asemenea conținuturile prezentate copiilor trebuie să reflecte intenționalitatea activității didactice. În 

acest mod se poate pune temelia unei relații de încredere.  

Relația de încredere dintre copii și grija pe care cadrul didactic o are față de cei mici și față de 

relația dintre ei este esențială pentru dezvoltarea optimă a lor. Și asta datorită faptului că preșcolarii 

se dezvoltă și învață în contextul relațiilor. Stabilirea unor relații de încredere mai puternice generează 

dispoziția pentru a-și manifesta curiozitatea specifică vârstei, adresând întrebări, dar și 

disponibilitatea de a încerca sarcini noi și de a-și exprima opinia față de anumite evenimente. 

Cadrele didactice pot sprijini dezvoltarea socială și emoțională a copiilor planificând activități 

antrenante, modelând comportamentele prin feedback permanent și pozitiv. 

Astfel, promovarea imaginii grădiniței, ca instituție furnizoare de educație pentru preșcolari 

trebuie să cuprindă în ofertă nu numai condițiile fizice oferite (spațiu, materiale didactice, resursa 

umană, conținuturi abordate, indiferent că este vorba de trunchiul comun sau de CDȘ, ci starea de 

bine pe care toate acestea le oferă celor mici, bucuria pe care o determină în rândul copiilor 

participarea la activitățile oferite de instituție. Acum, mai mult ca oricând, când activitățile se 

desfășoară la distanță, este mai important ca un număr cât mai mare de copii să își dorească sa 

participe la activități și să se simtă valorizați, decât conținuturi ample din punct de vedere informativ 

și material didactic bogat și diversificat, utilizat în mod indirect, prin intermediului ecranului 

instrumentului digital utilizat.  

Având în vedere că, în general, oferta educațională a grădiniței se adresează mai mult 

beneficiarilor indirecți-părinții, este cu atât mai important ca părintele să cunoască ceea ce îl face pe 

copilul său mai fericit și în ce măsură activitățile desfășurate în provoacă entuziasmul.  

În mediul on line părintele preșcolarului participă direct la activitățile copiilor, oferind suportul 

fizic pentru utilizarea echipamentelor digitale. Astfel, el poate aprecia mai bine dacă efortul depus de 
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cealaltă parte a ecranului este pe măsura așteptărilor sale. De asemenea, dacă mediul ambiental și 

materialele utilizate prezintă interes pentru propriul său copil. 

Activitatea online devine astfel o oportunitate de promovare a ofertei educaționale în rândul 

părinților. Condiția esențială este ca ea să cuprindă ”rezultatele” obținute, nu numai așteptate: copii 

fericiți, implicați, dornici să împărtășească și să se transforme, să-și exprime emoțiile în moduri 

productive. 
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FOLOSIREA CALCULATORULUI ÎN EDUCAȚIE 

 

Profesor învățământ primar Dindiri Carmen                                                                                           

Școala Gimnazială Deveselu                                                                                        

Localitatea Deveselu, județul Olt 

                 

Calculatorul a devenit indispensabil în educaţia modernă, fiind utilizat de către cadrele didactice 

în procesul de predare-învăţare. Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor informatice 

a câştigat teren datorită virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi facilitării 

prezentării informaţiilor. 

Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la acumularea 

pasivă de informaţii de către elevi la învăţarea prin descoperire, ei învaţă să înveţe, dezvoltându-şi în 

acest mod abilităţile şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta în diverse alte situaţii.  

Calculatorul nu poate înlocui cadrul didactic, care rămâne o prezenţă activă, vie, în comunicarea 

cu elevii, iar relaţia aceasta nu poate fi substituită de lecţiile interactive. Profesorul rămâne factorul 

care aduce resursele sale personale, umane în procesul educativ şi care se angajează cu întreaga sa 

personalitate în educaţie.   

Profesorul este cel care stabileşte comunicarea vie cu elevii, prin intuiţie, empatie, creativitate 

şi adaptabilitate continuă la elevii săi şi este cel care modelează şi caracterele acestora. În acest proces, 

calculatorul este un instrument auxiliar folosit de profesor, instrument care modifică sistemtul de 

învăţare tradiţional şi permite căderea barierelor în accesarea informaţiilor.  

La finalul secvenţelor de învăţare, există şi posibilitatea ca elevii să fie testaţi pentru a 

conştientiza informaţiile pe care le-au memorat şi înţeles şi pentru a corecta eventualele erori sau 

lacune. Testarea se realizează de obicei prin intermediul intemilor cu alegere multiplă, elevilor dându-

li-se astfel posibilitatea de a reveni asupra celor învăţate şi de a consolida informaţia 

Soft-ul educaţional poate reprezenta totodată şi un instrument cu ajutorul căruia elevul să înveţe 

prin explorare. Astfel, pot fi utilizate programe cu care elevii să scrie diferite texte literare sau să 

compună versuri, să realizeze aplicaţii pentru baze de date sau pentru a realiza un calcul tabelar. Elevii 

utilizează soft-ul în mod activ pentru a rezolva mai multe sarcini de gândire, ceea ce duce la o învăţare 

eficientă şi durabilă. 

Profesorul este din nou cel care setează obiectivele învăţării şi fixează cadrul în care se 

desfăşoară activitatea elevilor. Altă modalitate de utilizare a calculatorului în procesul instructiv-

educativ este de a oferi resurse care să fie căutate şi accesate de către elevi, profesorul fiind cel care 

propune conţinuturile de învăţare sau temele. Fiind ales un subiect care va fi supus discuţiei în cadrul 

clasei de elevi, profesorul ridică diverse întrebări legate de subiectul respectiv, elevii având ca sarcină 

să răspundă la aceste întrebări, să găsească informaţiile adecvate, să le organizeze şi să ofere 

răspunsurile cerute. 

Folosirea calculatorului ca sursă de informaţii este foarte importantă, elevii putând accesa de 

exemplu Internetul sau Enciclopediile multimedia. Acest mod de abordare stimulează învăţarea prin 

descoperire la elevi, ei nu mai sunt cei care recepţionează informaţii, ci trebuie în primul rând să 
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înţeleagă întrebările pe care profesorul le pune, urmând ca apoi să găsească ei înşişi informaţiile şi să 

le sintetizeze. Elevii sunt cei responsabili de găsirea informaţiilor din diferite surse, fiind provocator 

pentru ei să ajungă la propriile lor concluzii. Este mai important modul în care elevul ajunge la aceste 

concluzii şi nu rezultatul în sine, aici intervenind procesul de gândire, modul de raţionament şi analiza 

şi sinteza informaţiilor.  

Având o anumită temă, cum este de exemplu fenomenul de încălzire globală, răspundurile 

elevilor pot fi foarte variate la întrebările propuse de cadrul didactic, dar este mult mai important 

modul în care ei argumentează aceste răspunsuri, sursele de informare şi dezbaterile ce pot fi generate 

în cadrul clasei, pornind de la această bază. 

Profesorul este un facilitator al învăţării, nu mai este cel care oferă informaţiile de-a gata, iar 

sarcina pe care elevul o are de realizat este mai mult calitativă decât cantitativă. Crearea proiectelor 

multimedia este un alt mod de a utiliza calculatorul în cadrul procesului educativ. Pe de o parte, 

cadrele didactice pot fi cele care realizează prezentări multimedia şi le proiectează în cadrul clasei, 

prezentând diferite conţinuturi elevilor, fapt foarte des utilizat astăzi în şcoli. 

Pe de altă parte, elevii pot fi cei care construiesc propriile prezentări multimedia ca proiecte la 

diferite discipline, susţinându-le în faţa profesorului şi a elevilor din clasă. Acest tip de proiecte 

favorizează dezvoltarea creativităţii, pun în mişcare un sistem complex de integrare a informaţiilor şi 

abilităţilor, utilizându-se calculatorul practic ca un mijloc de comunicare. Modalitatea de creare de 

proiecte multimedia poate fi desfăşurată sub forma lucrului în echipă compusă din 3-6 elevi, ceea ce 

implică dezvoltarea la elevi a abilitărilor de colaborare, negociere, asumare de responsabilităţi. Şi în 

acest caz, profesorul are rolul de a facilita dezvoltarea proiectului, ajutându-i pe elevi atât la 

familiarizarea cu tehnologia, dacă este cazul, cât şi pe parcursul proiectului, însă elevii vor fi cei care 

decid conţinuturile şi forma prezentării. 

Calculatorul este utilizat însă nu numai în procesul clasic de predare-învăţare, ci şi în activitatea 

consilierilor psihopedagogi de orientare şcolară şi profesională a elevilor. Astfel, calculatorul poate 

fi utilizat pentru îndrumare şi orientare, fiind vorba despre programe interactive care oferă informaţii 

despre piaţa muncii sau despre diferite meserii, programe care pot facilita găsirea unui loc de muncă 

disponibil sau teste pentru stabilirea intereselor sau aptitudinilor profesionale. Având în vedere toate 

acestea, calculatorul este astăzi cel care facilitează atingerea unor scopuri importante în învăţare şi 

poate fi utilizat de către cadrele didactice într-o varietate de situaţii.  

Pregătirea lecţiei în care este utilizat calculatorul este deosebit de importantă pentru profesor, 

deoarece atingerea obiectivelor de învăţare depinde în cea mai mare măsură de proiectarea didactică 

şi de stabilirea prealabilă a secvenţelor lecţiei.  

Cadrului didactic îi revine sarcina, foarte complexă, de a-şi antrena întreaga creativitate şi 

abilitate de a îmbina mijloacele tradiţionale cu cele inovative în cadrul lecţiei, în funcţie de obiectivele 

sale şi de adaptarea la caractersiticile psiho-individuale ale elevilor săi.Instruirea asistată de calculator 

este o nouă strategie de lucru a profesorilor și a elevilor,este un nou mod de concepere a instruirii și 

învățării, care îmbogățește sistemul activităților didactice pe care aceștia le desfășoară. 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                   

pentru promavarea imaginii școlii 

 

Profesor: Dinu Adriana                                                                                                      

Școala Gimnazială Nr. 3 Palanca-Stoenești/Giurgiu 

 

 

Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional, de investigațiile 

făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de calitatea profesorilor care susțin 

educația. Evaluarea calității o fac beneficiarii, după realizarea prestațiilor educaționale. 

Promovarea imaginii școlii implică o activitate umană sau un sistem de activități orientate spre 

satisfacerea cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali.  

Promovarea modelelor de bune-practici reprezintă una dintre cele mai eficiente şi puţin 

costisitoare strategii de menţinere a mediului competitiv dintr-o organizaţie. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor.  

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Pentru o promovare continuă a activităților școlii și pentru o permanentă îmbunătățire a calității 

la nivel instituțional, școala noastră încearcă să își dezvolte permanent programele educaționale, să 

își păstreze renumele de școală cu rezultate bune la examenele naționale, la concursurile școlare și 

extrașcolare, o școală în care cadrele didactice sunt interesate permanent de perfecționare, de calitatea 

actului educational. 

În contextual educației online, școala încearcă să-și adapteze programele educaționale, astfel 

încât să continue promovarea imaginii școlii. Pe lângă calitatea ridicată a actului educational, școala 

le oferă participanților la educație și părinților acestora activități extrașcolare, menite să crească 

prestigiul școlii și să promoveze o imagine pozitivă a acesteia. 

Am desfășurat activități educative cu diverse ocazii: (1 DECEMBRIE-ZIUA NAȚIONALĂ  A 

ROMĂNIEI, 15 IANUARIE-ZIUA CULTURII NAȚIONALE-ZIUA MARELUI POET MIHAI 

EMINESCU,  24 IANUARIE-MICA UNIRE)-activități pregătite și susținute în sistem online, menite 

să mentină pozitivă imaginea școlii, să crească elevilor și părinților măndria de a fi parte dintr-un 

popor cu istorie, dintr-o comunitate unită și dintr-o școală ce se preocupă pentru educarea copiilor în 

orice condiții și-ar desfășura activitatea educațională. 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                       

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Dinu Anisoara                                                                                                              

Grădinița cu Program Prelungit „Lumea copiilor „Topoloveni„ 

 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Se propagă ideea că ar trebui ca școala să țină cont de marile 

schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul 

modern. Au existat o multime de reformari sau incercari de reformare a sistemului de învățământ. 

 Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. Am fost nevoiți, ca și cadre didactice să ne adaptăm din mers la 

schimbările ce au fost necesare. Cu atât mai mult în această perioadă extrem de sensibilă, nu numai 

din punct de vedere social, dar și al existenței unor schimbări bruște în domeniul educației. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Acest demers 

presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ 

fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. 

El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor 

semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția 

continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigare a consumului 

cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței 

educaționale. 

Particularizând, adaptarea învățământului la situația actuală de pandemie a necesitat effort 

major al copiilor, profesorilor si al tuturor celor implicati in sistemul educațional.  

Adaptarea aceasta în genere, la socializarea învățământului primar și preșcolar pitesti si superior 

a însemnat reușite pentru ca s-a reusit din punct de vedere al transmiterii informației un mare pas în 

dezvoltare. 

Cererea pentru ca trecerea la sistemul online să fie viabilă a presupus o nouă paradigmă în 

învățământ.Reusita a depins și de buna manageriale a resurselor materiale , temporale și în principal 

umane.Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 
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Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de lucru   nu că sunt orientate spre marketing. A spune că o 

instituție de învățământ este total adaptată la învățământul online este ideal.In alte tari se practica de 

mult timp acest tip de învățământ. Aici a fost necesar, ca o măsură de a se putea continua desfășurarea 

activităților de învățământ, care este un proces lung si gradual.  

Unitatea de învățământ GPP LUMEA COPIILOR TOPOLOVENI este prin tre cele care au 

desfășurat și s-au făcut cunoscute prin acțiuni promovare a învățământului online, adoptând și 

implementând platforme și programe de lucru online la un nivel bun, necesare în această perioadă 

destul de dificilă din toate punctele de vedere.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. inv. preșc. Dinu Ionela                                                                                             

Scoala Gimnaziala “Ecaterina Teodoroiu” Braila 

 
 

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare devine imperativă accentuarea 

eforturilor de promovare a imaginii gădiniței şi de stabilire a unor relații directe cu viitorii 

beneficiari/părinți.  

Imaginea grădiniţei, a unității școlare, are o puternica influenţă asupra comunității, iar aceste 

aşteptări influenţează alegerea beneficiarilor. Este important ca imaginea pe care o proiectează asupra 

comunitaţii să fie aceeaşi cu ceea ce doreşte grădinița să realizeze. Pentru construirea şi consolidarea 

unei imagini pozitive, îți trebuie ani de muncă sistematică, de comunicare şi de realizări deosebite.                   

Promovarea cuprinde toate formele de comunicare şi activităţile pe care grădinița le poate 

desfăşura pentru a atrage grupurile-ţintă prin educaţia oferită.  

Promovarea unei grădinițe se poate face prin relaţii publice, tipărituri de promovare (broşura, 

cărticica, prospecte, participări la diverse activități extracurriculare, proiecte educative etc) şi 

reclama. 

Grădinița, trebuie să se face cunoscuta prin pozitia în cadrul comunitatii locale (poliție, 

pompieri, biserica, școală, primărie) cu sprijinul cărora se pot organiza diferite activitați, parteneriate, 

concursuri, etc. De asemenea, scoala care preia copiii grădiniței, îsi exprimă părerea despre nivelul 

de pregătire al copiilor, despre capacitatea lor de a se adapta in următoarea treaptă școlară. Cadrele 

școlii iși manifestă interesul față de copiii bine pregătiți și vin cu drag în grădinița pentru a organiza 

diferite activități.  

Părinții copiilor, sunt mulțumiți de evoluția copiilor și de rezultatul muncii lor. 

În această perioadă, când activitățile din grădinițe și școli se desfășoară online, nu trebuie 

neglijat faptul că instituția școlară trebuie să mențină o imagine favorabilă, prin care comunitatea să 

vadă că acești copii învață în continure, că prin publicarea lucrărilor rezolvate de acasă, sunt transmise 

cunoștințe, sarcinile sunt rezolvate corect.  

Temele transmise copiilor sunt atent studiate și planificate de către cadrele didactice. Aceste 

teme au un conținut clar, explicit, care prin diferite filme educative, imagini, fise model duc la 

realizarea corectă a acestora.  

Tot în această perioadă, copiii pot fi implicați în diferite proiecte educative care se desfășoară 

online. Grădinița noastră participă online la spectacole de teatru in cadrul Teatrului de păpuși 

Cărăbuș- Brăila. În această perioadă, la initiativa teatrului se organizează spectacole, unde sunt 

invitati părinti, bunici și copii în numar limitat.  

Un alt proiect educational la care participă grădinița noastră este Proiectul Educațional Regional 

Magia Teatrului, unde copiii participă prin desene cu scene din poveștile îndrăgite de ei, lucrările 

fiind publicate pe adresa de facebook  a proiectului. 

Prin participarea la proiectul ECOTICBAT, copiii colectează baterii uzate, chiar și in această 

perioadă, iar când vor reveni la grădiniță, vor aduce bateriile și astfel vor ști că au contribuit la 

protejarea mediului inconjurător. 

Pentru a fi cât mai aproape de copii, de părintii acestora, săptămânal avem întâlnire pe platforma 

de socializare Zoom, unde se discută despre teme, despre posibilitatea de a le rezolva, avem activitate 

interactivă unde educatoarea lucreaza simultan cu copiii, se dau sfaturi părintilor despre cum să 

gestioneze această situatie care crează o obligație din partea acestora. 
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Prin tot ce facem vrem să arătăm interesul nostru, al cadrelor didactice  pentru continuarea unei 

bune desfășurări a activităților instructiv-educative din grădiniță, chiar și de la distanță. Astfel sperăm 

să avem aprecierea părinților și a comunității. 

Activitatea online a demonstrat foarte multor persoane importanța desfășurării procesului de 

învățare intr-un cadru organizat, cu ajutorul cadrelor didactice, că nu este o muncă ușoară, că prin 

socializarea din cadrul școlii sau a grădinitelor, copiii au de învățaț anumite reguli, totul este structurat 

și organizat, planificat, pentru o mai bună asimilare a cunoștințelor trasmise. 
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IMAGINEA ŞCOLII ÎN MEDIUL ONLINE 

 

DINU MANUELA                                                                                                            

LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRACHE POENARU,, BĂLCEŞTI -  VÂLCEA 

 

 

Promovarea imaginii şcolii în mediul online se poate face astfel:   

- crearea   unui   site   web   al   şcolii   în  care   să  fie  prezentată şcoala   

- actualizarea permanentă a acestui site 

- înscrierea acestui site în motoarele de căutare 

- înscrierea acestui site în directoare de site 

- folosirea de softuri pentru autosurf şi email marketing pentru creşterea numărului  de  

vizitatori pentru acest site 

- crearea de filmuleţe care prezintă şcoala şi postarea acestora pe reţelele de socializare  

La predarea online se pot prezenta părinţilor filmuleţe care prezintă şcoala    

Predarea online prezintă avantaje şi dezavantaje 

Avantaje pentru predarea online: 

-se poate face din orice loc 

-elevii pot fi eliminaţi din discuţii atunci când nu sunt liniştiţi 

- se pot face cu un număr nelimitat de elevii  

Dezavantaje pentru predarea online: 

-nu permite un feedback  bun  

-nu ai voie să obligi elevii să deschidă camera,  adică  nu îţi  dai seama de  prezenţă 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului; 

– adaptarea politicilor de marketing educațional la cerințele mediului; 

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele 

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 
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– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele 

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere şi orientare- Ghid de educaţie pentru carieră, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi şi managementul strategic in învăţământ, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educaţional 
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ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR DE LECTURĂ                                                  

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

 

 

Prof. OLGUȚA  DINU, 

Școala Gimnazială Nr. 6, Râmnicu Sărat, Jud. Buzău 
 

 

 

„Cartea este un ospăț al gândurilor la care oricine este poftit.” Dacă vom ști să trezim interesul 

elevilor pentru citit, dacă vom îndruma, verifica și stimula în acest scop, vom crește generații care 

vor simți o „sete” permanentă pentru citit, pentru cunoaștere, pentru lărgirea orizontului lor cultural, 

ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra vieții și activității lor, căci, așa cum spunea Miron Costin: „Nu 

e alta mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților”. 

În condițiile educației permanente, școlii îi revine misiunea de a-i înarma pe elevi cu deprinderi 

temeinice de autoinstruire și autoperfecționare prin intermediul tuturor mijloacelor și, nu în ultimul 

rând, prin mijlocirea cărții. La vârsta școlară, lectura are un rol hotărâtor în îmbogățirea și dezvoltarea 

cunoștințelor elevilor, în formarea gustului pentru citit, în cultivarea și îmbogățirea limbajului prin 

formarea și dezvoltarea unui vocabular adecvat. Una dintre cerințele învățământului modern este 

aceea a formării la elevi a deprinderilor de studiu individual și de muncă independentă, a capacității 

de a gândi creator, de a soluționa individual sau prin conlucrare multitudinea de probleme cu care se 

confruntă în anii de școală. 

Trezirea interesului și a gustului pentru lectură implică pentru școală o responsabilitate 

incontestabilă. Lectura literară pune la dispoziția copilului cunoștințe despre mediul înconjurător, 

despre viața oamenilor și a animalelor, despre trecutul istoric al poporului, despre muncă și profesiuni, 

educație cultural-artistică și moral-religioasă. 

De aceea, încă din clasele primare este necesar să cunoaștem ce și cât citesc copiii, respectând 

particularitățile lor de vârstă. Micii cititori trebuie inițiați și deprinși cât mai de timpuriu cu utilizarea 

concomitentă a cărții și a mijloacelor moderne audiovizuale ca premisă esențială a unei învățături 

eficiente. Din partea factorilor educativi este nevoie de răbdare, perseverență, voință, precum și de 

modelul propriu. 

Copiii pot citi atât creațiile literare dedicate lor, cât și altele care, prin problematică, frumusețea 

limbii și mesaj, interesează deopotrivă și pe adulți. Marea varietate a creațiilor artistice aparținând 

unor genuri și specii literare diferite, care se integrează în sfera literaturii pentru copii, evidențiază 

receptivitatea copiilor față de frumos, dorința lor de cunoaștere. 

Dintre creațiile literare în proză, basmele și poveștile au rămas de-a lungul veacurilor operele 

cele mai îndrăgite de copii, începând din primii ani ai copilăriei și până aproape de adolescență. 

Valoarea instructiv-educativă a basmelor este deosebită. Ele aduc o prețioasă contribuție la 

dezvoltarea proceselor de cunoaștere, a proceselor afective, la formarea trăsăturilor de voință și 

caracter, la formarea personalității copiilor.Alegerea cărților potrivite este doar un prim pas.  

Al doilea pas și tot atât de important este deprinderea lecturii, obținerea eficienței ei maxime în 

urma citirii unei cărți. Criza lecturii în rândul elevilor, scăderea apetitului pentru carte în favoarea 

TIC și dificultățile în abordarea liricului m-au determinat să caut noi modalități prin care să readuc 

elevul în bibliotecă și în contact direct cu textul, paradoxal prin materiale/aplicații din zona 

media.Pragul intrării în poezie e cel mai greu de trecut dintre toate experiențele de lectură. Uneori 
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nici nu se ajunge până acolo: sunt piedici de cuvinte, înțepeniri în stratul de suprafață al textului. 

Pentru ca poezia să nu fie o simplă înșiruire de cuvinte, comodă sau convențională, e nevoie ca ochiul 

interior să fie pus în stare de vibrație, vibrație ce trebuie să emane din și prin text.  

Tocmai în ajutorul textului și al elevului intimidat de liric, care dintr-o comoditate a efortului 

de receptare sau dintr-o dificultate de procesare a textului nu depășește bariera actului de lectură, 

consider că un auxiliar media (casete audio-video, prezentări PowerPoint) ajută la deblocarea 

canalului receptor al elevului. De aceea, consider importantă intrarea în text, care se poate face nu 

numai printr-o simplă lectură – realizată sau nu cu har de către dascăl –, ci și printr-o înregistrare 

audio sau o mărturie video a poetului însuși.  

Nu întotdeauna elevul poate percepe anumite trăiri ale sufletului matur. Cum să-l apropiem de 

eroul liric, de simțirile acestuia? Audierea variantei muzicale a textului liric va crea o atmosferă de 

reflexivitate, ajutându-l pe elev să-l înțeleagă pe acel care și-a așternut sufletul în cuvinte. Cred că 

asocierea dintre cuvânt/text-muzică-imagine permite (re)lectura motivată a textului, altfel decât prin 

simpla citire a lui, și înlesnește ajungerea la miez, adică la semnificațiile operei, contribuind la 

formarea sensibilității estetice a elevului și trezind interesul pentru lectură.  

Lectura necesită nu numai îndrumare, ci și control. Sondajul în lectura particulară trebuie să 

constituie o cerință obligatorie, manifestată în cadrul verificării cunoștințelor elevilor. Controlul 

lecturii elevilor trebuie să fie o activitate permanentă a învățătoarei/ profesorului de limba și literatura 

romană, spre a preveni comoditatea, efectuarea unei lecturi facile, superficialitatea, neglijarea cărților.                                  

Importanța lecturii este evidentă și mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă 

posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităților de gândire și limbaj. Lectura 

elevilor este un act intelectual esențial, care trebuie îndrumat și supravegheat de școală și familie. 

                                                                        

Bibliografie: 

 

1. Blideanu,E.; Șerdean,i. – Orientări noi în metodologia studierii limbii române la ciclul 

primar; E.D.P. ,București, 1981; 

2. Faifer, J; Hazgan, A; Laudat,D.I. ; Parfene,C. – Metodica predării limbii si literaturii române 
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3. Matei, N. C. – Educarea capacităților creatoare în procesul de învățămant; E.D.P., București, 
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Importanţa activităţilor educative realizate în online                                                     

pentru promovarea imaginii şcolii 

 

 

 

Profesor consilier şcolar, Diremia Maria Magdalena 

CJRAE Teleorman 
 

 

 

 

Într-o lume în continuă schimbare şi adaptare, situatia epidemiologică actuală ne-a adus în faţa 

unor provocări care au determinat mutarea procesului educaţional în mediul virtual. A fost o perioadă 

încărcată, plină de stângăcii, dificultăţi şi informaţii noi şi multe, dar care ne-a ajutat să fim lângă 

elevi, parinţi şi, de ce nu, colegii noştri, cadre didactice, poate mai mult decât am fi făcut-o în mod 

normal, pentru că abia acum am realizat cât de importantă e comunicarea.  

 

Până în momentul în care a fost accesibilă platoforma G-suite, am ţinut legătura prin toate 

aplicaţiile de socializare utilizate în mod normal de elevi, urmând ca ulterior să ne mutăm pe acelea 

puse la dispoziţie de suita Google. 

 

Funcţia pe care sunt încadrată în CJRAE Teleroman este aceea de consilier şcolar, ceea ce face 

ca activitatea didactică pentru promovarea instituţiei, a şcolii precum şi specificul activităţii de 

consiliere, serviciile pe care le ofer beneficiarilor, să fie foarte importante. De ce? Pentru că activitatea 

mea presupune oferirea suportului emoţional în perioada sus menţionată, pentru că beneficiarii 

activităţii de consiliere aveau şi au nevoie de acces facil la serviciile de consiliere. 

 

Pentru a veni în întâmpinarea partenerilor educaţionali, pe lângă G-suite, la nivelul CJRAE s-a 

deschis o pagina Facebook pe care o administrez, unde sunt publicate informaţii, sugestii de activităţi, 

datele de contact ale consilierilor, în vederea facilitării accesului la servicii. Toate aceste informaţii 

au fost făcute publice în fiecare unitate de învăţământ în care profesorii consilieri îşi desfăşoară 

activitatea.  

 

Tot în vederea promovării imaginii unităţii angajatoare, în preajma sărbatorilor de iarnă, am 

propus realizarea unui reviste de specialitate, care să fie în format electronic, aşa încât să fie accesibilă 

tuturor elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice, indiferent de mediul în care locuiesc sau îşi desfăşoară 

activitatea. 

 

Educaţia se desfăşoară pe tot parcursul vietii, activităţile didactice fiind foarte importante, dar 

suportul emoţional este vital, atât în depasirea situaţiei actuale, cât şi în conturarea unei personalităţi 

normale, perfect adaptate mediului actual, astfel încât tânărul şi adultul să poată face faţă provocărilor 

vieţii, generând un răspuns adaptativ. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI 

 

 

Prof. inv. preşcolar Ditu Gabriela 

G. P. P. LUMEA COPIILOR TOPOLOVENI 

                                                         
 

Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile de colaborare 

ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale societăţii. Necesitatea şi 

importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: 

▪ nevoia deschiderii grădiniţei către comunitate  

▪ sensibilizarea comunităţii la nevoile grădiniţei 

Modalitatea eficientă şi viabilă prin care comunitatea poate să răspundă solicitărilor din 

sistemul educaţional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest lucru rămânând un instrument 

valoros al grădiniţei-în general şi un mare câştig pentru educaţia copiilor-în special, pornind de la 

ideea că preşcolarul trebuie scos cât mai mult din atmosfera obişnuită a grădiniţei pentru a intra în 

relaţie cu semenii.  

Copilul vine astfel în contact cu diferite persoane, creşte şi se dezvoltă într-un mediu comunitar 

variat. 

Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent şi corect 

parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate părţile implicate.  

Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru educatorul de azi, 

necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, 

flexibilitate în luarea deciziilor. 

În esenţă, a manageria un proiect înseamnă a stăpâni arta de a şti să faci o schimbare: 

 ▪ înseamnă să găseşti modul optim pentru a atinge un scop; 

 ▪ să poţi conduce efectiv resursele disponibile pentru a atinge scopul; 

 ▪ să identifici just competenţele persoanelor implicate în proiect şi să le utilizezi corespunzător, 

 ▪ să combini atitudini, abordări şi tehnici ce se aplică la o gamă largă de sarcini. 

 Iar apoi să fii capabil să gestionezi cu succes schimbarea pentru a-i prezerva valoarea de câştig. 

Vom oferi acum câteva acţiuni pe care le-am întreprins pentru a promova imaginea grădiniţei 

noastre în comunitate:  

Participarea la evenimente culturale organizate de alte instituţii: târguri de Crăciun sau Paşte 

organizat de şcoli. 

Cadouri relizate de copii pentru partenerii din comunitate: mărţişoare, felicitări, tablouri, 

obiecte decorative; 

Participarea la concursuri organizate de: alte grădiniţe. 
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Postări referitoare la activităţile din grădiniţă pe pagina de Facebook a unităţii;  

Zilele porţilor deschise, când părinţii şi nu numai sunt aşteptaţi să vadă şi chiar să participe la 

activităţile din grădiniţă; 

Cursuri şi alte activităţi pentru părinţi organizate în grădiniţă; 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. prescolar Dobre Anca 

 

 

Azi, unitatile de învățământ sunt pregatite să facă față unor cerinte tot mai complexe din partea 

societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul 

comunității pe care o influențează constant.  

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) 

sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptata la particularitătile elevului, 

folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor  crea o imagine pozitiva asupra 

școlii, armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală, colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii 

minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin 

Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul Școlar, integrarea elevilor în școala prin promovarea 

interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea 

elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții. 

  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

 

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia nevoie:  

-educație de calitate,  

-accesul la ofertele educaționale,  

-individualizarea învățării,  

-combaterea discriminarii,  

-reducerea violentei,  

-promovarea unui comportament moral pozitiv,  

-participare la activităţi extraşcolare 

 Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al tuturor cadrelor didactice, fiecare 

contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta 

este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  

 

 

  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

171



 

Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 
 

Dobre Laura-Mihaela –                                                                                                       

Şcoala Gimnazială „Constantin Gheorghiţă” Podari, Jud. Dolj 

 

 
 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățământ la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să 

pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 

concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

–  investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului; 

–  adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului; 

–  adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele 

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

–  practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele 

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. O latură 

care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față de serviciile 

educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu 

satisfăcuți de serviciile educaționale oferite.  

Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la 

experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la procesul educațional, 

atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 
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orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate.  

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele 

sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este 

de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și 

apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

 

Prof. inv. primar, DOBRICA IUSTINICA TEODORA                                                         

Scoala Gimnaziala Calmatuiu, Jud. Teleorman 

 

 

Cadrele didactice de la Școala  Gimnazială Petrești-Structura Ionești, au planificat și organizat 

o serie de activități care să contribuie la crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în 

comunitate.  Pentru aceasta au elaborarat unele proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienței 

pozitive și exemplele de bună practică în managementul instituțional. 

Personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional s-a realizat  prin diversificarea și 

flexibilizarea acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor și beneficiarilor procesului 

educațional. 

Pentru buna desfășurare a activității instructiv- educative s-a asigurat un  spaţiu şcolar prietenos 

şi sănătos și s-au făcut informări periodice privind comportamentul elevilor și antrenarea familiei în 

activităţi extracurriculare. 

Organizarea activităților de promovare a imaginii școlii au avut loc atât la nivel național cât și 

județean.S-au desfășurat următoarele activități: ,,Ziua porţilor deschise”, ,,Ziua şcolii”,sarbătorirea 

unor zile festive tradiţionale ,,Ziua şcolii”, ,,Hramul Bisericii”, ,,Ziua  Naționala a României”,,1 

Martie”, ,,8 Martie”, ,, Ziua învăţătorului”, ,,Ziua copilului”, etc. 

Dezvoltarea sentimentului de aparteneţă la cultura şi tradiţia şcolii s-a realizat  prin păstrarea 

uniformei  şcolare  pentru toţi elevii, amenajarea unor expoziţii cu lucrări ale elevilor, participarea  

elevilor la concursuri şcolare locale şi judeţene. Școala noastră continuă pastrarea tradițiilor și 

dansurilor populare din zona de sud a judetului.  

Concursurile s-au desfașurat în diderite județe ale țării, în urma cărora s-au obșinut diplome, 

medalii și trofee. Am înființat ,,Revista școlii”  pentru a populariza experienţele pozitive şi rezultatele  

obţinute de către elevi la diferite concursuri școlare și extrașcolare. Fiecare cadru didactic a identificat  

nevoia posibilităţii  de formare și a reușit  să se înscrie la cursuri de formare și perfecționare  

considerate necesare desfășurarii activității instructiv-educative prin selectarea celor mai bune oferte 

de formare. 

Eficientizarea activităţilor curriculare s-a realizat prin evaluarea ofertei educaţionale şi 

monitorizarea performanţelor școlare. 

Pentru obținerea  unor rezultate foarte bune la nivelul școlii s-au stabilit  programe  de pregătire 

suplimentară a elevilor în afara orelor de curs. A crescut interesul pentru atragerea de fonduri 

extrabugetare (scrisori de intenţii către instituţii – parteneri,agenţi economici din zonă etc.). Creşterea 

eficienţei colaborării şcolii cu instituţiile locale: Primăria, Consiliul Local, Poliţia, Biserica, 

Dispensarul Medical au dus la o bună promovare a imaginii școlii noastre.  

Acţiunile şcolii în comunitate s-au popularizat prin întâlniri, pliante, serbări, mese rotunde și 

prin  invitarea reprezentanţilor Primăriei şi Consiliului  Local la şedinţele cu părinţii şi alte acţiuni 

ale şcolii (serbări, concursuri), desemnarea unor membri ai Primăriei şi Consiliului local în Consiliul 

de administraţie, organizarea unor acţiuni în comun cu partenerii educaţionali ce privesc educaţia 

morală, sanitară, rutieră sau pentru rezolvarea unor probleme sociale ale unor elevi, dezvoltarea 
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relaţiilor de parteneriat cu instituţiile de cultură la nivel judeţean şi alţi factori, continuarea relaţiilor 

de parteneriat cu şcolile din judeţ şi din ţară, identificarea cu ajutorul Internetului a unor posibili 

parteneri internaţionali pentru schimburi culturale, turistice etc.  

Creşterea gradului de implicare al părinţilor în activităţile şcolii și consilierea părinţilor pentru 

ameliorarea climatului educaţional în familie au avut un rol important în promovarea imaginii școlii 

prin stabilirea unor întâlniri periodice (program de consultaţii ) și  organizarea în comun a unor acţiuni 
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Metode alternative de evaluare în grădiniță 

 

Prof. înv. preșcolar Dobrin Maria Mihaela                                                                                                  

Grădinița ,,Zâna Florilor”, București 

 

 

Evaluarea este „culegerea, valorificarea, aprecierea şi interpretarea informaţiilor rezultate din 

procesul de învăţare; măsurile pedagogice, proiectele curriculare care rezultă din aceste activităţi” 

(Schaub, Zenke).  

Pedagogul belgian Gilbert De Landsheere aprecia că: „O evaluare corectă a învăţământului nu 

va putea fi posibilă niciodată cu ajutorul unui instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm 

ferm spre o abordare multidimensională".  

Metoda de evaluare este o cale prin intermediul căreia noi educatoarele „oferim copiilor 

posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi 

testate prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate scopului urmărit". 

Metodele alternative de evaluare care sunt mai frecvent folosite în școli și grădinițe sunt: 

observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului copilului, proiectul, portofoliul, studiu de 

caz, metoda R.A.I., evaluarea cu ajutorul calculatorului, tehnica 3-2-1, investigaţia, interviul e.t.c. 

Multe dintre aceste metode alternative de evaluare sunt modalități eficiente de evaluare a copilului 

preșcolar. Alegând să folosim metodele alternative de evaluare: RAI, Portofoliul, Evaluarea cu 

ajutorul calculatorului la copiii preșcolari, rezultatele acestor evaluări ne pot oferi progresul acestora 

într-un mod constructiv, având drept urmare revizuirea actului didactic. 

În continuare vă prezentăm câteva modalitați alternative considerate de noi eficiente în 

evaluarea preșcolarilor, utilizate la grupă: metoda RAI, Portofoliul, Evaluarea cu ajutorul 

calculatorului. 

Metoda RAI stimulează şi dezvoltă capacităţile elevilor de a comunica prin întrebări şi 

răspunsuri ceea ce tocmai au învăţat.  

Poate fi utilizată în cadrul unei activităţi frontale sau de grup, această metodă poate fi utilizată 

în orice moment al activităţii didactice sub formă de joc. În cazul unei activităţi frontale se precizează 

conţinutul, tema supusă evaluării, se oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea. 

Acesta formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care va preciza răspunsul; la rândul 

său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; copilul care nu va putea oferi 

răspunsul corect la întrebare va ieşi din joc, răspunsul corect fiind specificat de cel ce a formulat 

întrebarea. Acesta are dreptul de a mai adresa o întrebare, iar în cazul în care nici el nu cunoaşte 

răspunsul corect, va părăsi jocul în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. În joc vor rămâne 

numai copiii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în legăturăcu tema evaluată, iar la final, 

educatoarea clarifică eventualele probleme, întrebări rămase fără răspuns. Foarte des am folosit-o în 

domeniul experiential, stiința - cunoașterea mediului având ca obiectiv caracteristicile anotimpurilor, 

folosind întrebari ca: 

- În ce anotimp suntem? 

- Ce stii despre ex. iarna? 
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- Ce jocuri preferate ai in anotimpul iarna? 

- Ce sport practici iarna? Etc. 

Pe parcursul activităţii, am urmărit, ca observator, să identific eventualele omisiuni în pregătirea 

copiilor ca să pot adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora, 

precum şi pentru optimizarea procesului de predare-învăţare. 

Această metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărui domeniu experiential, 

educatoarea atenţionând însă copiii în ceea ce priveşte necesitatea varierii tipurilor de întrebări. 

Metoda RAI, elimina emoțiile copiilor, permite formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare 

activă, formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective, dezvoltarea competenţelor de relaţionare, 

dezvoltarea competenţelor de comunicare, formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi 

autoevaluare. 

Prezentat sub forma unei mape, portofoliul grupei cuprinde lucrări reprezentative şi reuşite, 

poze din timpul unor activităţi mai deosebite, cât şi din timpul unor activităţi extracurriculare ( 

excursii, concursuri, activităţi de voluntariat), de asemenea cuprinde mostre de lucrări care au 

necesitat cooperarea între doi sau mai mulţi copii din grupă, diferite observaţii făcute de către copii 

privind modul în care au interacţionat în timpul unor activităţi desfăşurate pe grupe sau în perechi. 

Aranjate în ordine cronologică,  materialele din componenţa portofoliului de grup evidenţiază 

progresele copiilor, punctele tari ale activităţilor desfăşurate şi analiza lor este un prilej pentru 

stabilirea unor obiective noi de învăţare şi deprinderi sociale pe care şi le propun copiii grupei.  

Am ales să folosim portofoliul din urmatoarele considerente:  

-   oferă o privire de ansamblu asupra copilului şi a activităţii desfăşurate de acesta în grădiniţă; 

-   are un grad sporit de adaptabilitate la specificul diferitelor categorii de activitate, a condiţiilor 

existente în grupă, a particularităţilor copilului preşcolar; 

-   cuprinde în actul evaluării unele lucrări realizate de copii care în mod obişnuit nu ar fi avute 

în vedere; 

-   încurajează copiii în exprimarea personală,îi determină să se angajeze în activitate mai activ, 

îi motivează pentru realizarea unor lucrări care să- i reprezinte; 

-  implică direct copiii în actul evaluator determinându-i să fie mai interesaţi de rezultatele 

evaluării; 

-   dezvoltă capacitatea copiilor de autoevaluare; 

-   este  utilizat cu succes în activitatea cu părinţii. 

Evaluarea cu ajutorul calculatorului, constituie un mijloc modern şi util  în realizarea procesului 

evaluativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndrăgită de copii poate constitui un 

prilej de evaluare care asigură unitate cunoaşterii, depăşind graniţele disciplinelor printr-o abordare 

interdisciplinară a conţinuturilor. Jucându-se la calculator jocuri atractive, copilul este pus în situaţia 

de a aplica în contexte noi şi variate cunoştinţele acumulate anterior. 

Utilizam evaluarea cu ajutorul calculatorului în diferite situaţii: la finele unor activităţi frontale, 

în timpul unor jocuri didactice, a activităţilor integrate, în cadrul activităţilor liber alese şi la 

activitatea opţională “Prietenul meu calculatorul”. Evaluarea cu ajutorul calculatorului are câteva 

caracteristici: răspunsurile sunt apreciate cu exactitate, timpul util de lucru este gestionat corect, 

rezultatele sunt confirmate sau infirmate imediat, există posibilitatea abordării unui subiect printr-un 

joc, dar cu nivel diferit de complexitate, fapt ce oferă satisfacţii tuturor copiilor  
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Metodele alternative de evaluare sunt modalitati eficiente de evaluare a copiilor preșcolari, ca 

o alternativă la metodele tradiţionale şi sunt menite să îmbunătăţească  practica evaluativă. 

’’Evaluarea merită un loc important în învăţământ, din care face parte integrată. Ea are 

întotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul, în extensie şi în calitate, al învăţării.’’ (D. 

Ausbel) 
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EDUCAȚIA DIGITALĂ PE TOT PARCURSUL VIEȚII 

 

 

DOBRIN MIHAELA 

 
 

În urma unui studiu de analiză, care şi-a propus să ia o amprentă a sistemului actual de 

învăţământ preşcolar din România,și care a dorit să surprindă în introducere momentele semnificative 

care au precedat şi au marcat evoluţia acestuia, fapt ce a condus spre ideea elaborării unui calendar al 

evenimentelor începând din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea până în prezent, cu scopul 

de a reconstitui parcursul anevoios al dezvoltării învăţământului preşcolar. 

Putem afirma că învăţământului preşcolar românesc se numără printre sistemele de învăţământ 

cu cea mai lungă tradiţie, care încă de la începuturi a răspuns prompt noutăţilor din domeniul educaţiei 

copiilor mici. Primele exemple şi poate cele mai semnificative sunt cele care privesc absorbţia rapidă 

a ideilor pedagogiei froebeliene (în a doua jumătate a secolului al XIX-lea) si ale pedagogiei 

montessoriene (în prima jumătate a secolului al XXlea) în spaţiul educaţiei copilului mic. Ambele 

curente au avut un puternic răsunet în plan european, dar în aceeaşi măsură în plan naţional.  

Exceptând perioada de “închidere” a porţilor inovaţiei şi trasarea unei funcţii îndeosebi sociale 

a instituţiei grădinţă, în timpul celei de-a doua jumătăţi a secolului XX, cu deosebire în anii '70-'80, 

învăţământul preşcolar a fost permanent infuzat cu idei, concepţii, practici inovative, inspirate de 

cercetări din ţară sau din străinătate, care au creat premisele unor schimbări mult mai uşor de realizat 

în perioada postdecembristă.  

O trecere în revistă a unora dintre evenimentele importante din istoria învăţământului preşcolar 

este cu atât mai necesară pentru a demonstra că preocuparea pentru dezvoltarea învăţământului 

preşcolar a existat continuu, dar a fluctuat în funcţie de contextul sociopolitic naţional şi european, 

traversând ipostaze diferite.   

Transformarea digitală a României, în consonanță cu cea europeană, este accelerată de 

progresul rapid al noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, robotica, tehnologiile de tip cloud 

computing și blockchain1 . De aceea, este extrem de important ca fiecare om să investească în 

competențele sale digitale pe tot parcursul vieții . 

Educația poate beneficia de pe urma deschiderii către experiențele și proiectele concrete, a 

noilor instrumente și materiale de studiu, precum și a resurselor educaționale deschise (RED). Elevii 

și studenții pot dobândi mai multă autonomie prin colaborarea online.  

Accesul la tehnologii digitale și utilizarea lor pot contribui la reducerea decalajului la învățătură 

dintre elevii care provin din medii socioeconomice favorizate și cei din medii defavorizate. Tehnicile 

de predare personalizate determină creșterea motivației elevilor/studenților prin concentrarea 

personalizată a eforturilor profesorilor asupra fiecăruia dintre aceștia în parte. 

Răspândirea tehnologiei are un efect major asupra societății și sistemelor democratice, asupra 

pieței muncii și a felului în care este organizată munca, și, implicit, asupra așteptărilor legate de 

competențele pe care cetățenii trebuie să le dețină. Acest impact se poate identifica prin transformarea 

modului de implicare în procesele de participare publică și a accesului la servicii publice, schimbarea 

stilului de viață, schimbarea modului în care are loc procesul de învățare, automatizarea proceselor la 

locul de muncă, apariția unor meserii noi, apariția nevoii de competențe digitale nu doar în meseriile 

din domeniile conexe tehnologiei și ingineriei, ci și în celelalte meserii ș.a. 

Competențele digitale au devenit indispensabile până și în zonele care, în mod tradițional, aveau 

prea puțină legătură cu tehnologia. De exemplu, în agricultură, fermierii urmează cursuri de formare 

în sistem e-Learning sau Blended Learning, se informează cu privire la oportunități de finanțare de 

pe portaluri online și depun documente în format electronic, învață informal din materiale disponibile 

online și se consultă prin intermediul unor aplicații de comunicare online cu colegi din alte zone, 
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integrează și controlează electronic tot felul de echipamente aflate la distanță față de locul în care se 

află ș.a.m.d.  

Educația digitală pe tot parcursul vieții vizează toți cetățenii și este indispensabilă într-o lume 

care se află în plin proces de transformare rapidă,. Astfel, planurile de acțiune europene țintesc 

extinderea competențelor digitale către cele avansate în rândul câtor mai mulți cetățeni, cu precădere 

a celor implicați în educație și formare. Ca reacție la noile provocări din 2020, dar și ca parte din 

ciclurile de funcționare ale politicilor europene, instituțiile Uniunii Europene au depus eforturi 

considerabile pentru actualizarea viziunii comune privind educația și formarea profesională pe tot 

parcursul vieții și, în mod special, componenta digitală.  

Înțelegerea tehnologiei impune și raportarea critică la aceasta din perspectiva potențialelor 

probleme legate de etică, durabilitatea mediului, protecția și confidențialitatea datelor, drepturile 

copiilor, discriminare, inclusiv prejudecățile legate de gen și dizabilitate și discriminarea etnică și 

rasială. 

În acest demers, educația formală trebuie completată de educație non-formală în sistem de 

parteneriat cu bibliotecile, industria și instituțiile de cercetare.. Din acest context reiese că existența 

competențelor digitale în rândul adulților este o condiție obligatorie, în perioada de pandemie, pentru 

accesul la educație și la alte domenii. Educația digitală pe tot parcursul vieții este mai mult decât un 

scop și o finalitate a educației, ci devine o premisă esențială și un mijloc pentru accesul și dobândirea 

competențelor în toate celelalte domenii educaționale. 

În România, există diferențe majore și în ceea ce privește utilizarea unor concepte: așa se 

întâmplă cu conceptul de „învățare pe tot parcursul vieții”, care este abordat „sectorial”, în timp ce, 

pentru Uniunea Europeană, el esențial pentru a avea o viziune integrată asupra educației și formării, 

indiferent de forma pe care acestea o îmbracă. Nu numai că este nevoie de mai multă coerență la nivel 

național, ci, în primul rând, este necesară dezvoltarea unei viziuni de ansamblu racordată la viziunea 

europeană și aceasta trebuie construită în funcție de ce ne dorim să se întâmple cu beneficiarii 

educației la nivel național pe termen lung.  

 

Conform informațiilor publicate de Comisia Europeană, această colaborare urmărește:  

1. Promovarea unei culturi a învățării pe tot parcursul vieții pentru toți;  

2. Construirea unor parteneriate puternice de competențe;  

3. Monitorizarea ofertei / cererii de competențe și anticiparea nevoilor de competențe;  

4. Acționarea împotriva discriminării și pentru egalitatea de gen și egalitatea de șanse.  

CONCLUZII SMART-EDU Ce vom construi impreuna? 

● Un sistem de educație flexibil, digitalizat, adaptabil, de calitate, capabil să răspundă 

provocărilor și să genereze schimbarea; 

● Cetățeni activi, bine integrați pe piața muncii din perspectiva utilizării tehnologiilor digitale; 

● Creștere economică sustenabilă, bazată pe meserii ale viitorului;  

● Oportunități de dezvoltare digitală în domeniul educației şi formării profesionale pentru o 

societate digitală și o economie verde;  

● Consolidarea rezilienței și predictibilitatea funcțională a sistemului de educație în era digitală. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Comisia Europeană (2017): Un document de reflecție privind digitalizarea, capacitatea de 

inserție profesională și incluziunea. Rolul Europei, 

 http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44515 

2.Situatia actualaă a învătământului ăn românia- lucrare realizată cu sprijinul financiar al 

Comitetului national pentru UNICEF, Nr. ISBN-973-0-03505-9 

3.MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII- www.edu.ro www.smart.edu.ro 

digital@smart.edu.ro 
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Promovarea imaginii grădiniței 

 

 

Dobroica Laura – Amalia 

Profesor învățământ preșcolar 

Liceul cu Program Sportiv Arad – Grădinița P. N. Nr. 7 Arad 
 

 

 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.  

Grădinița este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educativ atât pentru copii, 

cât și pentru părinți. Misiunea noastră, a educatorilor, este  de a promova un învățământ deschis, 

flexibil, capabil să asigure accesul egal la educație pentru toți copiii, indiferent de nationalitate, 

religie, rasă, deci să ofere șanse egale de dezvoltare tuturor copiilor. 

Imaginea grădiniţei are o puternică influenţă asupra aşteptărilor, iar aceste aşteptări influenţează 

alegerea beneficiarilor. Este important ca imaginea pe care o proiectează asupra comunitaţii să fie 

aceeaşi cu ceea ce doreşte grădinița să realizeze.  

Construirea şi consolidarea unei imagini pozitive ia ani de grijă, de muncă sistematică de 

comunicare şi de calitate. Promovarea cuprinde toate formele de comunicare şi activităţile pe care 

grădinița le poate desfăşura pentru a atrage grupurile-ţintă prin educaţia oferită. Promovarea unei 

grădinițe se poate face prin relaţii publice, tipărituri de promovare (broşurp, cărticică etc.) şi reclamă. 

Promovarea imaginii grădiniței prin oferta educațională este una din țintele proiectului de 

dezvoltare instituțională. Prin oferta educațională, grădinița noastră dă posibilitatea părinților să 

aleagă activitățile opționale și extracurriculare la care doresc să participe copiii.  

Activitățile extracurriculare au un conținut cultural artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportive 

sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea comunității locale. Aceste 

activități oferă copiilor destindere, recreere, voie bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări 

și recunoaștere a aptitudinilor. 

Obiective: 

- crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 

- elaborarea unor proiecte la nivel local, județean, interjudețean etc. care să vizeze multiplicarea 

experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituţional; 

- personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin inovare, diversificare şi 

flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor demersului  

educaţional; 

- eficientizarea colaborării  cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice, având în vedere aspectul 

multilingvistic şi multicultural al zonei (la noi în unitate există grupă maghiară); 

- armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea preşcolară şi comunitatea locală;  

- promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

Dintre instrumentele de promovare se pot anumera:  

- oferta de promovare;  

- site-ul unităţii şi actualizarea la zi a acestuia;  

- promovarea în mass media locală;  

- promovarea ofertei la târgul de oferte;  

- prezentarea ofertei educaţionale şi a materialelor promoţionale în şedinţele cu părinţii; 

- foto expoziţii cu activităţile desfăşurate la clasă şi nu numai. 

Avantajele folosirii internetului pentru promovarea imaginii sunt: 
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- combină caracteristicile legate de văz, auz și mișcare; 

- cost relativ scăzut; 

- ușurință în schimbarea mesajului transmis; 

- oferă prestigiu celui care face publicitate. 

Dar există și dezavantaje: 

- mesaj cu impact limitat; 

- audiență selectă; 

- slabă audiență. 

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor spaţii educaţionale 

confortabile, sigure, adaptate nevoilor preşcolarilor, atât fizice cât şi psihologige. 

 

 

 

Bibliografie: 

 

Cerchez, N., Mateescu, E., Elemente de management școlar, Editura Spiru Haret, Iași, 1994; 

Coman, Cristina, Relații publice și mass-media, Iași, Editura Polirom, 2000; 

Jinga, Ioan, Managementul învățământului, Editura Aldin, București, 2001. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

 

 

Dobroica Zaharia 

Profesor învățământ primar 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 

 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii.  

Şcoala nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-

şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Pentru a reuşi, școala are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi  în continuă 

schimbare. Toate activităţile școlii au loc şi sunt dependente de mediul exterior. Directorii au nevoie 

să înteleagă importanţa mediului şi a schimbărilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul 

sau chiar supravieţuirea instituţiei.  

Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va da școlii timpul necesar pentru a 

planifica răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu 

stabil, forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile 

de la an la an.  

Formarea imaginii școlii se poate realiza aplicând o anumită „politică”, ce ţine pe de o parte de 

stilul managerial al directorului şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de cadrele didactice. 

Directorul școlii poate promova în mediul intern şi extern al unității o imagine pozitivă a acesteia, 

printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora.  

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de 

consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării 

unui parteneriat bine consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor.  

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Se poate spune că marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului; 

– adaptarea politicilor de marketing educațional la cerințele mediului; 

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele 

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele 

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 
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Se poate realiza un pliant al școlii şi o prezentare Power-Point a acesteia, care să fie postată pe 

pagina web a unității. Apoi să apară articole în presa locală legate de prezentarea unităţii, precum şi 

de popularizare şi diseminare a rezultatelor şi performanţelor obținute. 

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. 

 

 

 

 

Bibliografie: 

 

Miclea, Mircea, Lemeni, Gabriela, Consiliere și orientare- Ghid de educație pentru carieră, 

editura Asociația de Științe Cognitive din România ASCR, 2010; 

Voiculescu, Florea, Analiza resurse – nevoi și managementul strategic în învățământ, Editura 
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Școala online și  excelența în matematică 
 

 

Prof. Gicuța Dochioiu 

Școala Gimnazială “Duiliu Zamfirescu” - Focșani 

 
 

 

Perioada pe care o traversăm reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuita – 

întregul nostru stil de viață, de muncă, este „răsturnat” pe o perioadă nedeterminată. 

Procesul educațional de predare-învățare clasică s-a transformat în proces educațional la 

distanță. 

Concret, în calitate de profesor de matematică, țin să subliniez că predarea on-line a fost foarte 

benefică pentru toți elevii și , în special,  pentru cei de clasa a VIII-a care au primit mult mai multe 

teme și au putut fi analizate foarte minuțios pe “tabla” on-line! 

Am folosit, în principal, Google Classroom și Google Meet și astfel am reușit , în mare parte, 

să abordez toate temele pentru recapitularea finală într-o altă manieră decât cea obișnuită. Un alt 

avantaj a fost acela că am reușit să corectez în timp record temele trimise de elevi,lucru imposibil de 

realizat 100% în sistemul clasic de învățământ. Fiecare elev a primit feedbackul imediat în urma 

corectării temei!  

Un alt aspect pozitiv al predării on-line a fost și   discutarea testelor de antrenament pentru 

elevii de clasa a VIII-a cu elevii clasei a VII-a și chiar rezolvarea acestora în urma temelor 

administrate! S-au analizat greșelile tipice ce pot apare în rezolvarea subiectelor de evaluare națională 

și absolut toate aceste materiale sunt postate în classroom, de unde pot fi accesate în clasa a VIII-a 

pentru pregătirea  în vederea examenului din anul viitor!  

În ceea ce privește activitatea de performanță, chiar dacă olimpiada de matematică nu va mai 

avea loc, pregătirea elevilor cu aptitudini deosebite a continuat aproape în același ritm ...dar   în regim 

online! Elevii au participat la concursul „Lumina Math” și urmează si alte două concursuri importante 

în lunile februarie și martie. 

Important este ca această perioadă să nu lase lacune atât în activitățile instructiv-educative de 

la clasă dar și în pregătirea elevilor foarte buni pentru excelența în matematică!  

Toate acestea contribuie la promovarea imaginii școlii care este , de fapt, un complex constituit 

din calitatea ofertei educative, dar și a performanțelor sale în diferite concursuri la nivel județean și 

nu numai! 

În final, trebuie menționat că toți elevii noștri au avut si au nevoie în continuare de sprijin nu 

numai din partea noastră, a profesorilor, dar și din partea părinților pentru a compensa educația 

“convențională“și pentru a face educație intelectuală, socială, emoțională în această perioadă de 

impas pentru învățământul clasic. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII-ȘCOALA ONLINE 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ONLINE 

 

 
 

P. Î. P. Dociu Daniela Alina 

Grădinița cu P. P. Nr. 4 Alexandria 
 

 

 

Educaţia este adeseori definită drept un ansamblu de influenţe exercitate asupra individului 

prin acţiuni intenţionate, organizate şi sistematice în scopul modelării personalităţii sale. În sfera de 

cuprindere a acestei categorii pedagogice fundamentale intră, aşadar, toate intervenţiile controlate şi 

dirijate care pot fi subsumate unei asemenea finalităţi.  

Aceste acţiuni de influenţare se desfăşoară cu deosebire în cadrul instituţionalizat al şcolii, în 

toate formele sale, de către persoane specializate care, operând cu anumite conţinuturi ideatice şi 

recurgând la tehnici specifice, urmăresc obiective educaţionale stabilite prin programe curriculare. 

Este vorba despre demersuri riguros reglementate, planificate, coordonate permanent, evaluate şi 

reglate în baza unor acte normative elaborate în spiritul unei politici educaţionale. 

Dinamizarea relaţiilor şcolii cu industriile comunicării este necesară dacă dorim o optimizare a 

educării tinerei generaţii prin valorificarea unei mari varietăţi de resurse ale învăţării. Gama 

produselor oferite îndeosebi de către industriile informaţionale moderne este într-o rapidă creştere, 

după cum în creştere este şi cererea pentru aceste produse venită din partea sistemului de învăţământ, 

dar şi din partea familiilor. 

Preocupată de modernizarea propriilor demersuri, şcoala caută să lanseze punţi de legătură cu 

aceste industrii, în încercarea de a folosi produsele media cel puţin ca auxiliare pedagogice. Educaţia 

prin mass-media se alătură căilor tradiţionale de modelare a personalităţii umane, oferind noi 

posibilităţi de formare şi dezvoltare. 

Există diverse instrumente online și offline care pot fi utilizate pentru: 

• a conecta educatorii și elevii atunci când aceștia se află în locuri diferite; 

• a accesa informații și platforme care nu sunt disponibile în mod obișnuit la domiciliu sau în 

instituția de învățământ; 

• a sprijini dezvoltarea profesională continuă a educatorilor într-un mod flexibil. 

Autoinstruirea, învăţarea angajată capătă o pondere din ce în ce mai mare, profesorii devenind 

ghizi, consilieri, chiar componenţi ai unor echipe create special pentru a investiga o anumită situaţie. 

Având în vedere tehnologizarea şi utilizarea sistemelor computerizate în toate domeniile, 

sistemul de educaţie trebuie să pregătească în mod real preșcolarul pentru viaţa de dincolo de zidurile 

şcolii, punându-i bazele pentru dezvoltare competenţelor cheie care îi pot asigura succesul social. 

Implementarea competenţelor TIC în cadrul procesului educațional va avea în vedere 

stimularea şi intensificarea comunicării pe toate palierele (profesor-preșcolar, preșcolar-preșcolar, 

preșcolar-comunitate/ societate).  

Competenţele TIC pot fi dezvoltate prin activităţi specifice cu suportul noilor tehnologii, 

realizate în cadrul activităților instructiv-educative prin folosirea unor activităţi precum: 

- utilizarea softului educaţional pentru învăţare interactivă, pentru simulări şi pentru diverse 

operaţii cu conţinutul ştiinţific; 

- utilizarea instrumentelor de comunicare sincronă şi asincronă pentru colaborare online şi 

pentru schimb de informaţii (email, forum, mesagerie, audio- şi video-conferinţe); 

Toate aceste capacităţi sunt vizate în perspectiva perfecţionării permanente a cadrelor 

didactice ca autori de proiecte curriculare la diferite niveluri: programe, manuale, proiecte de 

unităţi de învăţare, softuri educaţionale. 
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Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de        

învățământ de perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Comparativ cu școlile 

care au putut migra în timp real (cu mai mult sau mai puțin succes) către modele de educație online, 

nevoile preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de 

concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată 

provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici.                                                                                                            

În perioada preșcolară, discuția învățării în perioada izolării se mută de la activități conform 

unui curriculum sau al unui plan de învățare elaborat către CONECTARE.  

Educatorii au fost o prezență constantă în viața copiilor înainte de izolare, iar șansele ca ei să 

resimtă lipsa lor, a grădiniței și a copiilor, sunt mari. Unii vor reuși să verbalizeze sau să semnaleze 

acest lucru, alții se vor exterioriza prin comportamente provocatoare aparent fără un motiv anume.                                                                                                                                                

 Conectarea zilnică cu educatorul este importantă pentru a 

reda stabilitatea și continuitatea copilului.  

Metodele prin care cei doi se conectează pot fi diferite: prin video call 1:1, prin filmulețe cu 

activități, cântece, etc. pe care educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video conference 

în grupuri mici. Fiecare copil e diferit și este important ca metodele de conectare să fie experimentate 

până se ajunge la una atrăgătoare pentru copil și potrivită pentru părinte.  

Însă, mai important decât metoda, este obiectivul interacțiunii în această perioadă și 

anume conectarea cu preșcolarul, nicidecum activități care mai de care mai sofisticate. Preșcolarii 

au nevoie de oamenii dragi lor aproape, de stabilirea conexiunii și adaptarea la noile rutine. Planurile 

curriculare pot aștepta, emoționalul copiilor și al părinților sunt prioritatea în această perioadă de 

izolare. 

Pandemia de COVID-19 și măsurile naționale necesare pentru combaterea răspândirii virusului 

au provocat perturbări semnificative în cadrul activităților de educație, formare și mobilitate pentru 

preșcolarii și educatorii din Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Alexandria .Materialele suport 

pentru desfășurarea activităților didactice au fost încărcate pe platforma G-Suite, în Google 

Classroom, activitățile în format sincron au avut loc o zi pe săptămâna.  Conectarea zilnică a copiilor 

cu educatorul s-a realizat în acest context prin intermediul paginii oficiale de Facebook a grădiniței- 

Gradinita Nr.4 Alexandria- https://www.facebook.com/grad4alex, pagină care reprezenta și 

anterior pandemiei un canal official de comunicare cu preșcolarii și părinții,și mai recent prin 

înființarea unui canal YouTube-  

https://www.youtube.com/channel/UCB_5yuKxUKxOhs032GvZ8Kg  unde au fost 

publicate materialele didactice realizate sub formă de filmulețe educaționale pentru copii. 

Întreaga echipă de cadre didactice a cooperat cu toţi factorii educaţionali în dezvoltarea 

programelor şi proiectelor educaţionale, pentru a aduce noi experienţe didactice în folosul copiilor, 

dar şi pentru a se face cunoscută pe plan local, naţional şi internaţional. Ne orientăm spre ridicarea 

nivelului calitativ al organizaţiei grădiniţei şi asigurarea condiţiilor de formare și dezvoltare 

profesională în vederea asigurării calităţii educationale; recordarii învățământului la sistemele 

educaţionale europene. 
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Promovarea imaginii școlii – o necesitate a zilelor noastre 

 

 

 

Prof. înv. primar: Docuta Adriana,                                                                                  

Școala Gimnazială Constantin Platon, Bacau 
 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant.  

Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în continua 

schimbare.  

Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o 

școala își poate construi o imagine. 

Promovarea imaginii școlii se poate face prin pagini web ale școlii sau prin revista școlii, unde 

pot fi transmise în mod regulat vești pozitive despre școală către toți agenții instituționali (sponsori, 

autorități, părinți, elevi).  

În acest mod școala se menține  în atenția generală a comunității. Vor fi evidențiate rezultatele 

școlare deosebite ale elevilor la concursuri sau olimpiade, proiectele și parteneriatele educaționale la 

nivel local, județean și național în care școala este implicată, activitățile extracurriculare care dau o 

alternativă sănătoasă, practică și creativă pentru ocuparea timpului liber al elevilor (excursii, vizite la 

muzeu, ateliere de creație).  

Pe pagina de facebook a școlii noastre sunt mereu prezentate secvențe ale activităților în care 

sunt implicați elevii. 

Conducerea școlii trebuie să se preocupe de elaborarea și actualizarea unui plan de marketing 

care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică și fizică a 

elevilor.  

Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile, ca de 

exemplu: număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ.  

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la mediul online si anume pagina de facebook cat si pagina de 

web, individualizarea învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 

comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii 

comunității, este rezultatul unei munci constan. 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                    

pentru promovarea imaginii școlii 

 
 

Dogaru Mariana - Steluta                                                                                                  

Scoala Gimnaziala Nr. 2 Cartojani 

 

 

Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este 

factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă 

la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv 

în formarea omului. Misiunea şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus 

de cerinţele vieţii sociale.  

În zilele noaste, scoala trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din 

partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă dar și în 

centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în 

continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 

nelimitat, prin care o unitate scolara  își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Formarea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii.  

Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare si  au  o deosebită 

influență formativă. (ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții,activitati 

desfasurate in  mediul online) 

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 
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atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor.Multe dintre aceste activitati putand fi derulate in mediul  

online. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Astfel,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie: 

educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, promovarea unui comportament moral pozitiv. 
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GRĂDINIȚA ONLINE 

 

Prof. Înv. Preșc. Doinița Borș 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ONEȘTI, Jud. Bacău 

 

 

Din punctul meu de vedere a fi profesor îți trebuie putere de adaptare la nou, să fi cât mai flexibil 

și deschis către tot ceea ce ține de noutate în sistemul educațional. În combinație cu experiența 

didactică, îl formează pe profesor să se adapteze la aproape orice situație pentru a găsii cele mai bune 

soluții. De aceea consider că cadrul didactic trebuie să fie pregătit oricând pentru o nouă schimbare, 

să fie flexibil atât cognitiv cât și comportamental în raport cu tot ce îl înconjoară. 

Ca profesor, de când am intrat în sistemul online, m-am confruntat cu numeroase provocări care 

nu a fost îmbrățișată cu mare bucurie, din motive deja bine cunoscute: lipsa dispozitivelor digitale, 

slabele competențe digitale atât a mea cât și a părinților preșcolarilor de trei ani, lipsa conexiunii la 

internet sau chiar a conexiunii slabe din partea părințiilor, toate acestea au provocat mari probleme.  

Dar cu toate aceste probleme am reușit depăși prin eforturile depuse din partea tuturor pentru a 

finaliza cu bine primul semestru din acest an școlar 2020 – 2021. 

Un mare aport a fost sprijinul părinților sau al bunicilor care au făcut posibil ca toate activițățile 

propuse pentru această perioadă să fie parcurse cu bine de către preșcolari. Activitățile online s-au 

desfășurat atât pe platforma școlii cât și pe grupurile de WhatsApp  și Facebook astfel încât toți 

preșcolarii să poată participa la activități. Pentru a nu-i suprasolicita pe copii, mi-am propus o parte 

din activități să se desfășoare sincron, atunci când aveam activități de învățare și asicrom atunci când 

realizam activități libere alese. Un mare aport au avut părinții care le au asigurat copiilor toată 

aparatura necesară pentru a ne putea desfășura activițățile. 

Din experiența trăită în tot acest sistem „Grădinița online”, am găsit câteva puncte tari, dar și 

câteva puncte slabe care fac referire la următoarele aspecte: 

Punctele tari: 

- Asigură o mai bună comunicare între copil - părinte – educator; 

- Se pot folosi diverse materiale publicate online de pe diferite site-uri, care pot fi transmise 

mult mai ușor; 

- Se poate da un feedback în momentul activităților sincron. 

Puncte slabe: 

- Depășirea cu mult a timpului petrecut în fața telefonului sau a laptopului de către preșcolar; 

- Nu toți preșcolarii au acces la tehnologie și la o bună conexiune la internet; 

- Sunt mai greu de stimulat pentru a participa la activitățile online; 

- Reacțiile nemulțumitoare din partea părinților în ceea ce privește programul participării online 

cu copiii. 
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Implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor și 

particularităților de vârstă a peșcolarlor, este o adevărată provocare. 

Pentru activitatea de CUNOAȘTEREA MEDIULUI, am realizat un PPT de pe platforma 

Classroom folosind tehnica ciorchinelui. Această tehnică de predare – învățare încurajează pe 

preșcolar să liber care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei. 

,,Ciorchinele” ca metodă o putem folosi atât în evocare cât şi în reflexie, fiind o tehnică flexibilă 

care se poate utiliza atât individual cât şi în grup și care merge foarte bine la preșcolari. În mediul 

online această tehnică am utilizato pentru fiecare copil în parte dând posibilitate fiecărui preșcolar să 

ia cunoștintă de ideile altora, de legăturile şi asociaţiile dintre acestea. 

Pentru activitațile practice sau activițățile artistico-plastice am folosit „Turul galeriei”. Aceasta 

metodă de învăţare prin colaborare încurajează exprimarea propriilor idei şi opinii dar şi a părerilor 

cu privire la soluţiile de rezolvare a unei probleme sau efectuare a unor sarcini de către ceilalți 

preșcolari. 

Activităţile propuse pentru copii în mediul online au avut un caracter spontan, astfel încât să 

contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. 

Din toată experiența trăită în această periadă, am constatat mari pierderi în ceea ce privește 

conectarea emoțională, aprecierile sub diferite forme fiind însoțite de zâmbete și gesturi fizice, 

energie, îmbrățișările, încurajările fiind foarte seci. 

În ceea ce privește impactul psihologic al preșcolarului, putem identifica anumite tulburări 

psihice cauzate timpului petrecut prea mult în fața dispozitivelor ca: agitație, plictiseală, stres, 

anxietate. 

Din cele enumerate mai sus, ne dăm seama cât de importantă este grădinița pentru preșcolar în 

formarea, dezvoltarea atât emoțională cât și psihică în pregătirea lui pentru școală. 

Consider ca „Grădinița online” să fie pe viitor doar o obțiune în cazul unei stări de urgență. 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                    

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Doroiman Irina Daniela                                                                                               

Grădiniţa Piticot, Bucureşti 

 

 

Şcoala este un element esenţial al dezvoltării comunităţii prin importanţa acesteia, deoarece 

evoluția este direct proporțională cu educația oamenilor. De asemenea, promovarea imaginii școlii 

are un rol foarte important pentru o colaborare de succes între cei trei actori educaționali: 

grădiniță/școală-preșcolari/elevi-părinţi.  

 

În opinia mea, în acord cu cele spuse mai sus, părinții sunt puternic impactați de imaginea școlii, 

părerea lor pozitivă sau negativă reflectându-se în comportamentul și implicarea lor în ceea ce 

privește școala. 

 

În opinia mea, imaginea școlii se formează în mare parte atunci când aceasta împlinește sau nu 

nevoile părinților și copiilor în ceea ce privește educația și dezvoltarea.  Pentru ca aceste nevoi să fie 

împlinite este foarte important ca instituțiile școlare să cerceteze, să identifice ceea ce părinții și copiii 

așteaptă de la educatori, în caz contrat parteneriatul cu familia devine fragil. 

 

Activitățile educative realizate în online sunt un subiect important în momentul de față și în 

jurul acestora s-a creat impresia părinților cu privire la școală. 

 

Consider că cel mai important punct, în acest context,  în ceea ce privește promovarea imaginii 

școlii este calitatea activităților educative realizate online. Această calitate ține de implicarea 

profesorilor, abordarea lor, metodele alese pentru realizarea activităților, aplicațiile folosite, impactul 

materialelor educative create în online etc.  

 

Un alt factor important pentru promovarea imaginii școlii este relația profesorului cu părinții, 

consilierea acestora, ajutorul adus în facilitarea realizării școlii online.  

 

În concluzie, pentru promovarea imaginii școlii, activitățile educative realizate online trebuie 

să fie de calitate, profesorii să folosească metode care să îi capteze pe copii pentru a le oferi o 

experiență educațională plăcută, se pot dezvolta de asemenea parteneriate educaționale care să aibă 

ca scop schimbarea de experiență în ceea ce privește școala online, cursuri pentru perfecționarea 

profesorilor în munca online cu copiii, ședințe de consiliere a părinților pentru a-i sprijini în această 

perioadă în care sunt nevoiți să fie mult mai prezenți în activitatea educațională a copilului  etc. .  
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Importanța activităților educative realizate în online                                                   

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Școala Gimnazială Strugari-Bacău -                                                                                  

prof. înv. preșcolar:  Dospinescu Andreea 

 

 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe țări să închidă școlile pe o perioadă 

care s-a  extins pe  mai multe săptămâni, profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze 

rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu 

instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, se pot  face progrese, mai mult decât 

oricând, elevii pot fi încurajați să învețe și să lucreze independent. 

Educația poate fi privită ca un sistem de bunuri educaționale și, în acest context, capătă 

semnificații deosebite în tot acest timp petrecut online, privind totalitatea  instituțiilor și activităților 

implicate în promovarea și difuzarea ei . 

Alegerea școlii constituie una din cele mai importante decizii pe care le iau tinerii care vor să 

își înscrie propriul copil la o instituție de învățământ. Acest proces de luare a deciziilor începe cu mult 

timp înainte de înscriere. În luarea acestui tip de decizie oamenii manifestă un nivel ridicat de 

implicare,pentru că: decizia se va reflecta asupra imaginii de sine și va avea consecințe pe termen 

lung; costul anumitor materiale necesare la clasă ce  implică adesea sacrificii personale sau 

economice, distanța pe care o poate parcurge părintele de acasă la școală, asta dacă nu există un 

autobuz școlar . 

Resursele care sunt la dispoziția profesorilor și elevilor (laboratoarele, biblioteca, sălile de 

studiu, săli de sport, computerele, oferta curriculară, studiul limbilor europene, educația digitală și 

sanitară) sunt componente ale promovării școlii. Principiile și misiunea școlii sunt, de asemenea, 

componente ale produsului educațional.Toate aceste aspecte privind înscrierea în școli sunt blocate 

de apariția acestui virus, care i-a făcut pe unii părinți și elevi să nu se poată decidă unde doresc să 

învețe, vizitele și Ziua Porților Deschise s-au schimbat în tururi virtuale, poze și filmulețe. 

Un bun manager trebuie să se identifice cu respectiva unitate de învățământ, să o cunoască 

foarte bine (să-i cunoască toate avantajele și dezavantajele), să fie un bun ascultător, comunicator, un 

model demn de urmat astfel încât rezultatele să apară și să se facă auzite către alte instituții sau 

părinți.Toate aceste rezultate pot fi apoi distribuite prin canale de televiziune locală,  platforme de 

socializare, pliante, sau prin diferite instituții: primăria.  

Un climat de învăţare stabil şi pozitiv, un mediu prietenos asigură premisele unui proces de 

învățare eficient, antrenând motivația elevilor, determinând creșterea șanselor de succes școlar. 

Niciun statut și nici o programă, nici un mecanism al instituției școlare, oricât de ingenios și de bine 

chibzuit ar fi el, nu pot înlocui personalitatea în domeniul educației. Dragostea față de activitatea pe 

care o desfășoară în școală se manifestă la un profesor/director  prin atitudinea lui dinamică, însuflețită 

față de aceasta, lipsită de orice formalism duce la promovarea școlii.   

Dragostea profesorului român pentru munca pe care o desfășoară se manifestă prin continua 

ridicare a nivelului său politic, ideologic și cultural. Un profesor trebuie să aibă o largă perspectivă, 

o curiozitate științifică vie, să dovedească o cunoaștere profundă a obiectului de învățământ pe care 
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îl predă, îmbinată cu bogate cunoștințe din diferite domenii ale vieții și culturii. Scopul acestei 

perioade ar trebui să fie păstrarea legăturilor sociale și emoționale cu cei mici, iar aici părinții joacă 

un rol important.  

Primul pas în promovarea activităților educative în promovarea  imaginii școii este comunicarea 

cu părinții, care trebuie să fie informați în legătură cu modalitățile de predare online și obiectivele de 

învățare în această perioadă și asigurați că odată întorși la școală, elevii vor recupera lecțiile în timp.  

Modalitățile de promovare a instituției școlare trebuie să devină o activitate importantă  pentru 

fiecare cadru didactic. Succesul managerului din învăţământ depinde de capacitatea de a orienta, 

organiza, îndruma şi motiva colaboratorii, subalternii pentru realizarea optimă a obiectivelor propuse 

pentru promovarea imaginii instituției școlare chiar și în mediul online. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

 

Prof. înv. preșcolar: Drăgan Nicoleta-Elena 

Grădinița cu P. N. Vama Buzăului 

 

Educația online este o modalitate nouă de a privi procesul de învățare, în care elementele de 

fond rămân aceleași, doar mijlocul de schimb și însușire a cunoștințelor se modifică. În zilele noastre, 

sistemul de învățământ din țara noastră a fost nevoit să se reinventeze datorită contextului social 

actual și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și în centrul comunității pe care 

o influențează constant.                                    

Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu educational pentru toți cei 

implicați în actul educational, dar și un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate 

construi o imagine. 

Perioada pe care o traversăm ne-a făcut să ne adaptăm, să trecem de la un sistem de învățământ 

tradițional la un sistem de învățare în mediul online, benefic pentru a ne păstra motivația de învățare 

și contactul cu materia școlară. Cel mai important aspect pe care trebuie să nu îl pierdem din vedere 

este asigurarea comunicării cu copiii, care nu mai este la fel, bineînțeles. 

 Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care intervin în 

favoarea acestor schimbări. Activitățile online necesită însă o pregătire prealabilă, competențe de 

utilizare a dispozitivelor inteligente, un scenariu didactic care să permită utilizarea funcțiilor 

platfomei de lucru, conturând astfel o lecție familiară copiilor prin asemănarea cu lecțiile desfășurate 

în grădiniță. Pentru a reuși în desfășurarea activităților educative în mediul online, este nevoie de o 

minimă experiență în domeniu. În acest sens, participarea cadrelor didactice la cursuri de cursuri de 

formare de inițiere și specializare, este de bun augur. 

 În învățământul preșcolar ”școala online” este o provocare. Platformele online sunt cele care 

sprijină procesul de învăţare individuală şi permit utilizatorilor să acceseze o serie de surse de 

informare sau de medii online de dezbatere, pe teme diverse. În acest caz, activitățile online se pot 

desfășura în bune condiții, atâta timp cât și copiii au la dispoziție device-urile necesare și o sursă 

permanentă de internet necesară desfășurării activităților. Este de asemenea important ca familia să 

fie un partener de nădejde, deoarece fără sprijin din partea părinților, copiii nu se pot descurca, iar 

actul educațonal nu poate avea loc. Copilul are nevoie să fie susținut în acest proces de învățare. 

Copiii preșcolari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, tabletei,etc., de 

fiecare dată fiind nevoie de prezența unui adult care să fie în permanență lângă ei, pentru a-i ajuta.  

Așadar, am încercat să implic cât mai mult părinții în activitățile grădiniței, realizând un parteneriat 

cu aceștia, tocmai pentru a sprijini actul educational. 

Motivarea copiilor printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile de vârstă ale 

acestora, accesarea acestor materiale și mijloace pe dispozitive moderne – tablete, laptopuri cu acces 

permanent la internet, fac sistemul de educație mult mai atractiv și mai apropiat de tinerii care sunt 

"dependenți" de aceste dispozitive. Fiecare copil învață în ritmul propriu. Utilizând tehnologia online, 

informațiile pot fi accesate de câte ori este nevoie. Astfel, copiii lucrează în ritmul lor, vizionează ori 

de câte ori au nevoie un anumit filmuleț explicativ și își pot urmări pas cu pas evoluția. Folosirea 

mijloacelor tehnologice în strategii de predare - învățare atractive pot îmbunătății și crea o imagine 

pozitivă a grădiniței.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

196



Copilul trăiește într-o lume dominată de mass media, mai ales în contextul actual, iar influențele 

nefaste ale televizorului și calculatorului acționează asupra sănătății psihice și morale ale copilului.  

De foarte multe ori se întâmplă ca, cel mic să nu se rezume doar la activităție zilnice desfășurate 

online, ci să își petreacă majoritatea timpului pe aceste device-uri. Astfel copiii pot fi implicați în 

activități practice și creative pentru a le ocupa timpul liber.  

În concluzie, este importantă desfășurarea activităților educative în mediul online, mai ales în 

contextul actual, însă, niciodată acestea nu pot înlocui activitățile desfășurate față în față. Implicarea 

copiilor în activități este diferită, atenția, de asemenea, iar evaluarea copiilor nu se poate face virtual, 

mai ales la grădiniță. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN ONLINE PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

 

Drăghia Mădălina 

Colegiul Național ”George Coșbuc” Motru, Gorj 
 

 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei 

educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei 

strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției 

școlare, dar și de orizontul de așteptare. 

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 

emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu 

rezultate cuantificabile.  

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 

educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată 

și imaginea reală. Prima este imaginea de sine pe care managerul școlii dorește să o promoveze în 

interiorul și în exteriorul său, pe baza propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție 

cu imaginea reală.  

Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în opțiunile lor 

după această imagine propusă de școală, dar se pot confrunta cu dificultăți reale în momentul când 

cunosc imaginea reală a școlii. Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile 

desfășurate, în contextul domeniului de activitate.  

Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice alte persoane 

care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o 

formează despre activitățile organizației școlare. 

Începând cu luna martie 2020, învățarea a trecut brusc de la formatul față în față la formatul 

online. A fost o trecere pe cât de neașteptată, pe atât de dificilă pentru toți: profesori, elevi, părinți. 

Pentru toți trecerea la învățarea online a fost o surpriză și a constituit o provocare chiar și pentru 

cei mai adaptabili dintre profesori și elevi.  

Multe domenii de studiu au cunoscut o schimbare dramatică către învățarea online: cursurile de 

limbi străine; cursuri vocationale; cursuri scurte; cursuri pentru plăcere sau interes personal; cursurile 

oferite de colegii și chiar universitățile au fost puse în aplicare fie parțial, fie în întregime într-un 

mediu online. Acest lucru a avut, fără îndoială, un efect asupra rolului cadrelor didactice, care au fost 

nevoiți să includă tehnologia în strategia lor de predare pentru a  rămâne cel mai important instrument 

pentru elevii lor. 

Învățarea online presupune dezvoltarea unor abilități pe care nu le-au folosit la clasă până acum: 

mai multă și mai atentă planificare, fragmentarea explicației în unități logice și mai bine delimitate și 

imediat urmate de feed-back, adaptare din mers la nevoile copiilor, folosirea simultană a mai multor 

platforme de învățare și mijloace tehnice audio-video. Mai mult, învățarea la distanță presupune 

remodelarea interacțiunii umane și a autorității la distanță. Ca să fii ascultat și urmărit de elevi, ai 

nevoie să dezvolți tendințe aproape obsesive de micro-management, să anticipezi ce se poate preda 

și învăța în timpul planificat, să prevezi cum îmbini conexiunea live cu clasa cu celelalte tutoriale sau 

materiale pregătite de tine – în ce proporție exact, ca să poți măsura ce efecte ai produs. 

Peste toate acestea, se suprapune prezența părinților în clasa virtuală. Mai ales la școlarii mici, 

părinții sunt astăzi – fenomen absolut inedit – și ei în clasă, alături de copii: chibițează pe lângă ei, îi 

asistă la teme sau la sesiunile video, intervin ei înșiși în calitatea actului didactic sau o influențează 

imediat prin felul în care au reușit acasă să își stabilească o rutină și o disciplină de lucru. Pentru 
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prima oară în actul educațional, profesorul conectat în sesiune live simte prezența fizică a părintelui 

în spatele copilului, maniile lui de perfecționism, pretențiile lui de tipul ”răspunde, afirmă-te, 

corectează-te!”. Acesta poate fi un stres în plus și pentru profesorul are abia se orientează și el cu noul 

stil de predare, dar și pentru copilul făcut sandviș între doi adulți – fiecare cu agendele lor. 

 

De aceea, profesorul care inițiază școala la distanță are și această provocare – de a coordona 

echipa de părinți din spatele copiilor, de a face sesiuni de informare și formare cu aceștia, de a-i sfătui 

cum să se organizeze de acasă, cum și cât să intervină în activitatea copiilor lor. 

Tot mai pregnant apare astăzi, necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii atât ca entitate 

de ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte. Crearea de evenimente de relaţii publice sau de 

promovare, asigurarea vizibilităţii externe sunt imperative pe care şcoala contemporană nu-şi mai 

permite să le neglijeze, în contextul dinamicii demografice actuale, determinate de scăderea 

natalităţii, pe fondul precarităţii induse de criza economică, precum şi de o emigraţie încă importantă.  

Şcolile aleg să comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, prin intermediul site-urilor 

sau blogurilor şcolare, al forumurilor (de regulă oficiale sau consacrate, ale inspectoratelor etc), dar 

şi prin intermediul reţelelor de socializare, al comunicatelor şi conferinţelor de presă, al articolelor şi 

emisiunilor radio-tv, al pliantelor, revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor în sfera publică: participări 

la concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment susceptibil de a genera o imagine pozitivă. 
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PROMOVAREA IMAGINII INSTITUȚIEI CU AJUTORUL 

ACTIVITĂȚILOR ONLINE 

 

DRĂGHICI LIVIA GEORGIANA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 4 ALEXANDRIA 

 
 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o grădiniță își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a unității de învățământ. Analizând ceea ce se cere de la grădiniță, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

alți profesori) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de 

școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea preșcolarilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile copiilor, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor 

proiecte atât  la nivel local, cât și județean sau național care să vizeze multiplicarea experienţei 

pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de 

creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa 

sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al preșcolarilor, instituția de învățământ ce 

promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât 

și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 

eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 

deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o 

atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în grădiniță, dar putem promova activitățile și implicit unitatea în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care copiii se 

integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea instituției  poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și 

au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 
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discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Grădinița noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 

 

Prof. Înv. Preșc. Guță Corina, Grădinița P. P. ,,Floarea-Soarelui” Reșița 

Prof. Înv. Preșc. Drăghina-Micloșină Ramona,                                                                

Grădinița P. P. ,,Floarea-Soarelui” Reșița 
 

 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în 

grădiniță, dar putem promova activităție și implicit grădinița în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Imaginea grădiniţei are o puternica influenţă asupra aşteptărilor, iar aceste aşteptări influenţează 

alegerea beneficiarilor. Este important ca imaginea pe care o proiectează asupra comunitaţii să fie 

aceeaşi cu ceea ce doreşte şcoala să realizeze. Construirea şi consolidarea unei imagini pozitive ia ani 

de grijă, de muncă sistematică de comunicare şi de calitate.  

Grădinița este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar 

şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente 

a comunităţii. Grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o 

resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi, contribuind 

astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

➢ difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele 

educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;  

➢ consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;  

➢ dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național, internațional 

în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe 

piaţa muncii locale / regionale;  

➢ promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă,  

mediatizarea pe rețelele de socializare: Facebook). 

Plan de promovare a imaginii grădiniței în comunitate 

Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădiniţei în comunitatea locală.  

Obiective specifice:  

➢ popularizarea rezultatelor grădiniţei în comunitatea locală; 

➢  atragerea unui număr cât mai mare de preşcolari din zona arondată unităţii noastre;  

➢ realizarea planului de şcolarizare propus. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabili și cum anume o putem promova. 

Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact 

cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. 
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Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 

În concluzie, imaginea grădiniței poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și 

au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, promovarea unui comportament moral pozitiv. Grădinița noastră, în ochii comunității, 

este rezultatul unei munci constante. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

 

Articol realizat prin prezentarea Școlii Gimnaziale Scaești 

 

 

Prof. înv. primar Drăgoi Hantea Sorin 

Colegiul Național „Ștefan Velovan”, Craiova 

Director Școala Gimnazială Scaești 
 

 

 

Introducere 

Școala Gimnazială Scaești- scurt istoric 

Conform Marelui Dicționar Geografic al României 

(1902), Scăiești este o comună rurală situată la 25 km de 

Municipiul Craiova și la 13 km de orașul Filiași înfiinţată prin 

legea administrativă din 31 martie 1864. Situată pe dealurile 

Comăneasa și Voichiţa, se învecinează 

la Est cu comuna Coțofenii din Dos, la 

Vest cu comuna Argetoaia, la Nord cu 

comuna Brădești și la sud cu comuna 

Cernătești. 

Relieful este conturat de 

dealurile Comăneasa și Răchita sau 

Rovina, îndreptate de la est la vest și 

întrerupte de mici vâlcele locuite. Costişa de sus a dealurilor este acoperită 

de păduri și vii, iar la poalele lor sunt așezate satele Scaești și Valea lui Pătru.  

Partea de nord, cu îndreptarea NV - SE, este străbătută de râul Jiu. 

Din punct de vedere arheologic, comuna se află la confluenţa dintre trei mari şantiere 

arheologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni) şi pe epoca romană 

(Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.  

Zona Scăeştului este locuită încă din perioada neolitică, dar legendele spun că satul ar fi fost 

întemeiat de boierul Scăeşteanu, care ar fi primit pământuri în această zonă.  

Satul Valea lui Pătru a fost întemeiat, conform tradiţiei, de haiducul Pătru, care ar fi fost „cu 

dare de mână” şi ar fi ajutat oamenii să-şi ridice case în zona Bisericii dintr-un Lemn. 

Se spune că demult, acum mai bine de două sute de ani, satul se afla mai sus, adunat în jurul 

vechii biserici de lemn. Numele Văii Radii vine, se spune, de la hangiţa Rada, care deţinea un han 

chiar în acea zonă. Seară de seară, acolo se adunau săteni şi drumeţi încântaţi de ospitalitatea 

proprietarei, iar acest han era centrul laic al satului. Tot acolo îşi pierdea vremea, din când în când, 

un haiduc de-al locului pe nume Pătru, care controla zona întinsă a văii ce formează azi satul cu 

împrejurimile sale. 

Legenda spune că, într-o zi când oamenii veniseră de la muncă şi se răcoreau la han, turcii ar fi 

,,dat navală,, şi ar fi luat în robie pe toţi cei pe care îi găsiseră acolo, ba chiar şi pe mulţi oameni din 

sat. 

Haiducul şi ceata sa de flăcăi au urmărit convoiul de robi prin pădure şi pe dealuri, ascunşi 

vederii, până la Breasta, în apropierea Podului Jiului unde, i-au atacat şi au eliberat oamenii din robie. 

În bătălie ar fi pierit şi el şi haiducii săi, iar oamenii, întorşi liberi acasă, au pus numele satului 

după cel al eliberatorului. Aşa a apărut satul Valea lui Pătru. 
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Comuna are o populație de aproximativ 1800 de locuitori, două școli gimnaziale construite  încă 

din anul 1838, două biserici și două capele.  

 Școala  Gimnazială Scaești (unitatea de învățământ cu personalitate juridică) are  în arondare 

3 structuri: Grădinița cu program normal Scaești, Grădinița cu program normal Valea lui Pătru și 

Structura Școala Gimnazială Valea lui Pătru, un număr de 200 de elevi și preșcolari (3 niveluri de 

învățământ: preșcolar- 4 grupe, primar- 5 clase,  gimnazial- 4 clase) și un colectiv format din 20 de 

cadre didactice calificate. La baza culturii școlii stă ideea că omul este educabil și perfectibil, valorile 

dominante fiind: încrederea și respectul față de copil, adevărul, altruismul, toleranța, dreptatea, binele 

onestitatea, cooperarea și competiția, respectarea diversității, atașamentul profesional, libertatea și 

creativitatea. 

 

VIZIUNEA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCAEȘTI este o instituție în slujba comunității, cu menirea de a 

forma cetățeanul de mâine, un om cu o dorință vie pentru cunoaștere și autoinstruire, capabil să se 

adapteze la cerințele unei societăți dinamice, în continuă schimbare. 

 

„Natura ne aseamănă, educația ne deosebește.” (Confucius) 

 

MISIUNEA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SCAEȘTI își propune să asigure: 

• O educație de calitate, modernă și flexibilă, adaptată nevoilor și aspirațiilor individuale, în 

concordanță cu cerințele comunității; 

• O educație în spiritul demnității și toleranței, al respectării drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, al atașamentului față de valorile moral-civice; 

• O educație pentru dezvoltarea durabilă, prin cultivarea respectului pentru mediul înconjurător 

natural, social și cultural. 

Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor, descoperirea talentelor, cultivarea şi 

dezvoltarea acestora pentru obţinerea de performanţe. 

Oferta educaţională este bogată şi variată şi se stabileşte în funcţie de resursele umane, opţiunile 

părinţilor şi ale elevilor, vizând promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil să ofere o 

educaţie de înaltă calitate în domeniul învăţământului din ciclurile primar şi gimnazial în condiţii de 

egalitate, fără deosebire de sex, vârstă, etnie, religie.  

 Școala Gimnazială Scaești dezvoltă cu sprijinul comunității locale un mediu favorabil  

învățării, bazat pe valorile anterior menționate,  fiecare copil fiind pregătit pentru o treaptă superioară 

de educație, dar și pentru integrarea cu succes în societate.  Pe lângă  oferta curriculară națională, 

școala noastră oferă elevilor și un curriculum la decizia scolii, variat, adaptat specificului zonal și 

necesităților elevilor, cu accent pe dezvoltarea competențelor cheie ale educabililor, așa cum sunt 

prevăzute în art. art. 68 din Legea Educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare.  

Una dintre cele mai valorificate competențe la nivelul mediului educațional specific școlii 

noastre este  aceea de a  învăţa să înveţi -  una și  dintre competențele cheie în societatea de astăzi, 

care este o societate bazată pe cunoaştere și totodată aflată într-un ritm accelerant al schimbării, ceea 

ce aduce în fața educației și implicit al procesului instructiv-eduativ problematici din ce în ce mai 

complexe. Într-un astfel de context elevul în postura sa de actor social trebuie să învețe a învăța, a se 

adapta schimbarilor prezente și de perspectivă. 

Competenţa a învăţa să înveţi reprezintă abilitatea de a se implica şi de a persevera în învăţare, 

de a-și organiza propria învăţare, gestionând eficient timpul şi informaţia, atât individual, cât şi în 

grup. Aceasta include conştientizarea propriilor cunoștințe, capacități și comportamente de care 

elevul dispune și pe care totodată pe poate antrena în noile situații de învățare pentru rezolvarea 

sarcinilor primite și în același timp extinderea sferei de dezvoltare a propriilor competențe, prin 

autoformare. 
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În perioada impusă spectrului educațional de prevenirea și combaterea îmbolnăvirii cu virusul 

SARS-COV 2, activitățile instructiv-educative s-au desfășurat cu ajutorul bine-cunoscutei platforme 

educaționale Google Classroom care nu este un sistem de management al învățării (LMS) de sine 

stătător, nici un sistem de gestionare a cursurilor (CMS) sau un sistem de informații al elevilor (SIS) 

ci în cel mai simplu mod spus, este o platformă care leagă instrumentele Google G Suite pentru 

profesori și elevi.  

De asemenea, acționează ca un organizator digital, unde profesorii pot păstra materiale pentru 

predarea la clasă și le pot împărtăși cu elevii. Potrivit statisticilor zeci de milioane de profesori și elevi 

folosesc Google Classroom în mii de școli din întreaga lume, ceea ce îl face unul dintre cele mai 

populare instrumente de tehnologie educațională. Și la noi în școală platforma se bucură de un real 

succes în utilizare atât din partea profesorilor cât și din partea elevilor. Este o platformă destul de 

flexibilă, profesorii folosesc funcțiile sale în multe moduri diferite: 

• Simplifică modul în care gestionează orele. Platforma se integrează cu alte instrumente 

Google, cum ar fi Docs, Drive și Calendar, astfel încât există o mulțime de „comenzi rapide” 

încorporate pentru activități de management în clasă. De exemplu, dacă postăm o sarcină cu o dată 

scadentă, aceasta este adăugată automat la calendarul clasei pentru ca elevii  să o vadă. 

• Organizează digital, distribuie și colectează digital sarcinile, materialele de lecție și lucrările 

elevilor. De asemenea, profesorii pot posta o sarcină la mai multe clase sau pot modifica și reutiliza 

sarcinile de la an la an.  

• Putem utiliza platforma pentru a posta anunțuri și memento-uri cu privire la sarcini și este 

ușor să vedem cine și-a finalizat activitatea. Putem, de asemenea, să ne conectăm individual cu elevi, 

să răspundeți la întrebări și să oferim asistență. 

• Oferim elevilor feedback la timp cu privire la sarcinile și evaluările lor. În cadrul Google 

Classroom este posibil să utilizăm Google Forms (Formulare) pentru a crea și a împărtăși teste care 

sunt evaluate automat pe măsură ce elevii le introduc.  

Totuși pentru a face învățarea cu conținut digital mai dinamică pentru elevi, ar trebui să luăm  

în considerare amestecarea tipurilor de resurse pe care le împărtășim cu aceștia în Google Classroom. 

În plus față de instrumentele G Suite precum Google Docs și Google Slides, profesorii și elevii pot 

împărtăși alte tipuri de media, inclusiv imagini, link-uri către site-uri web, videoclipuri YouTube și 

emisiuni screencast.  

În încheiere aș vrea să punctez următoarele:  

• Platformele tip e-learning reprezintă un stimul excelent pentru învățare și formare, în special 

pentru persoanele active, dinamice, care apreciază interactivitatea.  

• Mediile de învățare virtuale nu trebuie să se limiteze doar la transferul de cunoștințe pe suport 

magnetic, prin intermediul Internet-ului. Acestea trebuie să stimuleze motivația și munca individuală 

a elevului, să genereze probleme și să stimuleze rezolvarea acestora în cadrul grupurilor de discuții.  

• Colaborarea virtuală trebuie să fie, însă, completată cu întâlniri fizice, procesul didactic ce are 

loc în mediul electronic trebuie completat cu prezența fizică la școală; e bine să ştim să comunicăm 

cu ajutorul mijloacelor IT, dar şi cu cei din preajma noastră. Contactul viu, direct, personal cu cei din 

jur nu poate fi înlocuit plenar niciodată cu nici o tehnică, oricât de performantă ar fi noua tehnologie. 
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Importanța activității educative la preșcolari realizată în online 

 

Instit. Dragomir Elena 

G. P. N. Varlaam, loc. Gura- Teghii 

 
 

“Să nu-i educam pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista cand ei vor fi 

mari si nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 

Plecand de la acest motto, în această perioadă marcată de ample proiecte de reformă europeană, 

informarea continuă este vitală, iar conceptele cheie precum „ Dimensiunea europeană a educației ” 

sintetizează imaginea unei Europe în schimbare. Piața muncii calificate și cerința pieții sunt într- o 

permanentă schimbare. Deprinderile, abilitățile de comunicare devin din ce în ce mai importante. 

Internetul este unul dintre cele mai eficiente și mai interesante instrumente prin care, pe de o parte 

copiii pot învăța cum să comunice, iar pe de altă parte cum să colaboreze în cadrul proiectelor comune 

dintre elevi din clase diferite din alte țări.  

Învățarea prin colaborare capătă accente și valențe noi în contextul în care copiii care lucrează 

împreună provin din țări diferite, cu istorie, cultură și conștiință sociopolitică diferită. Lucrand 

împreună, copii din diferite etnii și naționalități vor învăța să se accepte unul pe altul, să- și accepte 

diferențele și să le prețuiască. Comunicarea interactivă prin internet sporește potențialul de informare 

în diferite domenii: literatură, cultură, geografie și conduce spre înțelegerea problemelor sociale dintr- 

o societate democratică.  

Înțelegerea necesității și importanței colaborării în clasă este primul pas spre inițierea 

colaborării prin internet, iar aceasta poate fi un prim pas spre o colaborare globală. 

Problemele multiple ale lumii contemporane, mai ales apărute în contextul nou al globalizării, 

au declanșat o mulțime de reacții, sugerand și generand proiecte de rezolvare specifică, care s- au 

conturat treptat în direcții de acțiune. Una dintre aceste direcții de acțiune o constituie educația ca 

proces de formare și sensibilizare a tinerilor și adulților pentru participare la abordarea și soluționarea 

problemelor cu care omenirea este și va fi confruntată. 

 „Noile educații” s- au constituit ca răspunsuri ale sistemelor educaționale la provocările lumii 

contemporane de natură economică, politică, ecologică, sanitară etc. Ele reflectă problematica de 

domeniu identificată de lumea contemporană și a cărei soluționare la pericolul potențial ori direcție 

optimă de desfășurare pe viitor este trasată prin obiectivele propuse. Acestea dau și denumirea fiecărei 

structuri de conținut științific, realizată ca disciplină de studiu, concepută în plan disciplinar, dar mai 

ales interdisciplinar, pluridisciplinar și chiar transdisciplinar. 

În contextul actual, datorită crizei sanitare, internetul a devenit funcțional și impetuos necesar 

chiar și preșcolarilor cu așa zisa „ Grădinița de acasă ”. Cu toții am învățat din mers să comunicăm, 

să participăm la diferite concursuri în sistem online datorită internetului. Eu am făcut grădinița, prin 

preșcolarii săi, să fie cunoscută chiar internațional, prin participarea la diferite concursuri 

internaționale. Astfel, internetul a reușit să ne simțim atat de aproape, cu toate că ne situăm la mari 

distanțe unii de ceilalți. 

Grădinița este o mică societate, un loc unde se poate practica educația europeană, un loc unde 

se asigură nu numai un volum important de cunoștințe, dar se și formează mentalități moderne, 

deschise. 

Deși rezultatele nu sunt vizibile imediat, important este ca demersul nostru să aibă continuitate 

pe tot parcursul școlarității, astfel încat, peste ani, copiii noștri să poată fi cetățeni veritabili ai Uniunii 

Europene, capabili să înțeleagă schimbările și să ia decizii înțelepte, adaptandu- și comportamentul 

nu numai în beneficiul propriu, dar și în cel public și colectiv. 
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Promovarea imaginii școlare 

 

Prof. inv. preșc., Dragomir Maria-Catalina 

 

 

     De ce este important să promovăm imaginea unităţilor şcolare în comunitate? 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.  

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. Şcoala este un 

element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de 

învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o 

resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind 

astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze 

multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții. 

 

Activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale 

, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;  

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;  
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• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul 

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale; 

• promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, 

internet). 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

 

   

 

Bibliografie: 
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EDUCAŢIA ON-LINE ŞI SCHIMBAREA SOCIALĂ 

 

Prof. Dragomir Neluţa Verginica 

Grădiniţa P. P. Nr. 4 Caransebeş 

     

Tehnologia este într-o continuă evoluţie, iar utilizarea ei în toate sectoarele societății, inclusiv 

al educaţiei, este o necesitate. Cu alte cuvinte, utilizarea tehnologiei nu este o opţiune, ci are caracter 

de obligativitate în dezvoltarea și formarea viitorilor adulți pentru toate mediile de învățare . 

Tehnologia  joacă un rol important în schimbările produse în învățământ. În scopul utilizării cu succes 

a tehnologiei, instituţiile de învăţământ trebuie să ţină cont de faptul că elevii deţin un rol central în 

luarea deciziilor cu privire la aplicarea tehnologiei în comunicare şi învăţare. 

Utilizarea TIC a schimbat modul în care comunicăm. În plan educaţional, s-a modificat 

modalitatea de comunicare directă, deschisă, de tip faţă în faţă. Odată cu includerea pe scară largă a 

TIC în învăţământ, metodele tradiţionale de predare, au fost dublate şi chiar înlocuite de conferinţe 

video sau cursuri susţinute în întregime on line, astfel încât s-a constatat interacţiunea directă, 

educateducator poate lipsi cu desăvârşire. Şi, nu de puţine ori, în procesul învăţării, mulţi elevi pot fi 

stimulaţi şi motivaţi tocmai de astfel de relaţii interpersonale, fie cu cadrele didactice, fie cu alţi 

colegi. Spaţiile virtuale de învăţare au diminuat sau chiar eliminat interacţiunea de tip faţă în faţă, 

concomitent cu creşterea utilizării tehnologiilor pentru a promova relaţionarea socială. 

În ultimii ani se vorbeşte tot mai mult despre învăţarea digitală şi cum o afectează pe cea clasică. 

Aceste stiluri educaţionale au ambele limitări, dar şi puncte forte. Consider că un mix al acestora ar 

fi abordarea ideală pentru dezvoltarea optimă a copiilor. Învăţarea digitală o completează pe cea 

clasică.  

Rolul profesorilor este de a integra abilitățile tehnologice și de comunicare în curriculum, în 

scopul de a facilita progresul. Înţelegerea curentă a TIC sugerează că profesorii trebuie să acţioneze 

diferenţiat, contextual, atunci când iau decizii cu privire la utilizarea tehnologiei în scopuri 

educaționale, mai degrabă decât să facă apel la o abordare unidimensională care „să se potrivească” 

în orice situaţie. 

Încă de la grădiniţă copiii sunt atraşi de jocurile on-line, ajungând să fie abili utilizatori ai 

internetului, dezvoltându-şi deprinderi de utilizare softurilor şi a echipamentelor, ajungând să 

depăşească nivelul părinţilor sau al profesorilor lor. Copiii trebuie încurajaţi şi susţinuţi în procesul 

de învăţare, indiferent că este vorba despre o învăţare digitală sau clasică. Studiului clasic din băncile 

şcolii i se alătură metoda inedită a învăţării on-line. 

Aş dori să prezint câteva avantaje, dar şi dezavantaje ale învăţării digitale. Avantaje: 

- elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare; 

- distribuirea rapidă a materialelor didactice; 

- existenţa conţinuturilor multimedia (imagini, videoclipuri, fişiere care eficientizează 

învăţarea; 

- conţinuturile pot fi şterse, corectate, modificate cu uşurinţă; 

- se pot crea grupuri pentru abordarea anumitor conţinuturi; 

- folosirea conţinuturilor interactive (odată formate grupurile, membrii pot face schimb de 

experienţe, păreri sau informaţii); 

Câteva dezavantaje ale învăţării digitale: 
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- dificultăţi în utilizarea tehnologiei. Tehnologia avansează în permanenţă şi nu toate    

presoanele sunt la zi cu noutăţile din domeniu. Astfel apar probleme de utilizare şi accesare a 

informaţiilor sau de realizare a unor teme sau proiecte. În rezolvarea acestor probleme pot fi utilizate 

diverse tutoriale video. 

- lipsa comunicării reale, fizice. Folosirea în exces a mediului virtual poate duce la probleme 

de comunicare interumană. 

- există şi situaţii limită, atunci când o persoană nu poate avea acces la internet sau nu  îşi 

permite acest lucru.  

Există posibilitatea ca o persoană să nu dispună de aparatura necesară (calculator, tabletă, etc) 

pentru o învăţare digitală şi astfel să nu aibă acces la informaţii. Aceste situaţii sunt mai greu de 

controlat. 

 

Aş dori să amintesc şi câteva modalităţi de utilizare a calculatorului în procesul de predare – 

învăţare: 

     -     utilizarea calculatorului pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare , 

           adică: planificări, proiecte de unităţi de învăţare, proiecte de lecţie, cât şi a unor docu-     

           mente de evidenţă şcolară cum ar fi cele legate de prezenţa la sau notarea evoluţiei ele-   

           vilor la activităţile de verificare şi evaluare a anumite activităţi didactice cunoştinţelor; 

     -    utilizarea calculatorului ca mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi       

          cunoştinţe, de recapitulare sau a prelegerilor în care calculatorul poate reprezenta suport      

           al unor sinteze, imagini, figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe.    

           În felul acesta elevii au posibilitatea să vizioneze o expunere concretă şi clară a infor- 

           maţiilor, pot să le aibă pe ecran. Prezentarea electronică este atractivă deoarece permite    

           utilizarea unor efecte speciale, cum ar fi tranziţii de la o pagină la alta, texte care apar   

           din alte direcţii şi chiar animaţie, imaginea unor fenomene sau procese simulate pe   

           calculator;  

       -  realizarea unor calcule numerice, mai mult sau mai puţin complicate, în scopul formării   

           deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatoare în rezolvarea unor proble- 

           me, prelucrarea unor date;  

       -   realizarea unor bănci de date, adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu oarecare   

           într-o modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite criterii;  

       -   învăţarea unui limbaj de programare;  

       -   realizarea unor laboratoare asistate de calculator. 

Perspectivele de viitor sunt, totuși, multiple, posibile și unele chiar de dorit. Şi, mai mult, 

educatorii, elevii și comunitatea joacă au un rol important în conceperea şi elaborarea lor.  

Iar, pentru a juca bine acest rol, avem nevoie să explorăm scenariile de viitor care sunt latente 

în schimbările sociale şi tehnologice contemporane, să explorăm riscurile şi oportunităţile generate 

de tendinţele majore sociale şi tehnologice şi să ne gândim mai departe, la direcţiile pe care le-ar 

putea oferi.   
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Schimbarea practicilor sociale şi tehnologice modifică, de asemenea, lucrurile pe care am putea 

avea nevoi să le ştim. Ea ridică întrebarea cu privire la tipurile de calificare şi competenţă de care am 

putea avea nevoie de-a lungul existenţi noastre. Şi, nu în ultimul rând ridică întrebări atât cu privire 

la curriculum, cât şi la pedagogie, cu privire la filosofia educaţiei, precum şi a eficienţei în educaţie.             

 

 BIBLIOGRAFIE: 

 

• BAL, C; IUHOS, I; BAL, N; BAL, I; (2010) DE LA DIDACTICĂ LA INSTRUIREA 

ASISTATĂ DE CALCULATOR, Sebeş; 

• http://www.Google.ro 
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PLAN DE MARKETING EDUCAŢIONAL 

 

Prof. înv. primar Dragomir Steluţa 

Şcoala Gimnazială nr. 17,,Ion Minulescu” Constanţa 

 

 

TEMA: SUNTEM PRIETENII NATURII! 

SCOPUL:  Conştientizarea elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii locale cu privire la  

importanţa reciclării.  

GRUP ŢINTĂ: elevii şcolii, cadrele  didactice 

PARTENERI: - reprezentanți ai serviciului de salubritate; 

RESURSE UMANE IMPLICATE: elevi, cadre didactice, părinţi, comunitate 

ARGUMENT:  

Din activităţile umane rezultă cantităţi uriaşe de deşeuri, cu diferite forme de impact: 

modificarea peisajului, disconfort vizual, poluarea aerului, a apelor de suprafaţă, modificarea 

fertilităţii solului. Ţara noastră se confruntă, la rândul său, cu generarea anuală a unor cantităţi 

importante de deşeuri, care provoacă probleme legate de depozitarea, reciclarea, revalorificarea sau 

distrugerea lor. 

A recicla înseamnă să consumi eficient , să refolosesti pe cât posibil , să transformi materia 

primă, astfel încât să existe permanent un circuit al ei, care să producă efecte benefice,  atât pentru 

noi oamenii, cât și pentru mediul înconjurător . 

Analiza SWOT: 

 Puncte tari:                       

  - parteneriate cu serviciul de salubritate                        

  - pregătirea cadrelor didactice 

  - cdş-uri propuse, în cadrul şcolii, cu tematică ecologică 

  - derularea unor proiecte cu specific ecologic 
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 Puncte slabe:                         

- implicarea slabă a părinţilor în proiecte ecologice 

- insuficienta cunoaştere a posibilităţilor pe care le au populaţia şi agenţii economici de a 

„scăpa” de deşeuri  

 Oportunităţi: 

  - accentul pus pe conştientizarea interdependenţei între calitatea mediului şi calitatea vieţii; 

  - accesarea unor fonduri pentru managementul deşeurilor 

  -  creşterea calităţii actului educaţional, a respectului faţă de voluntariat 

 Ameninţări: 

- tendinţa cadrelor didactice de a pleca din învăţământ 

- scăderea efectivelor şcolare 

-necunoaşterea conceptului de dezvoltare durabilă. 

 

IPOTEZELE ACTIVITĂŢII DE MARKETING 

- Conştientizarea  rolului pe care îl are  reciclarea, aceasta fiind un proces de reutilizare a 

materialelor și produselor uzate ori învechite pentru realizarea  altora, fără apelarea la materii prime 

noi 

 - Adoptarea unui comportament ecologic responsabil, reducând considerabil consumul de 

energie necesar extragerii materiilor prime, respectiv distrugerii deșeurilor de orice fel. 

OBIECTIVELE PLANULUI DE MARKETING: 

• să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare; 

• să colecteze hârtie, aluminiu, Pet-uri; 

• să identifice   impactul activităţii omului asupra mediului înconjurător, analizând situaţii 

concrete din natură; 

• să conştientizeze  importanţa reciclării; 

• să stabilească relaţii de prietenie şi colaborare cu elevii altor clase , dezvoltându-şi spiritul de 

comunicare şi încredere în forţele proprii; 

• să manifeste disponibilitate în participarea la acţiunile de drumeţie, de ocrotire şi de protecţia 

mediului; 

• să aplice normele unui comportament ecologic cu respect şi responsabilitate fata de mediu. 

 

PROGRAMUL DE MARKETING 

 

Nr. 

crt. 

Activități Resurse umane/ 

Responsabili  

Termene  

1.  Reciclarea pe înţelesul tuturor Elevi/cadre didactice Octombrie  

2.  Curiozităţi din lume despre 

reciclare 

Elevi/cadre didactice Noiembrie  

3.  Deșeurile și modul lor de 

reciclare 

Elevi, reprezentanți ai firmei de 

reciclare a deșeurilor, cadre 

didactice 

Ianuarie  

4.  Voluntariatul și serviciul de 

salubritate 

Elevi, reprezentanți ai serviciului de 

salubritate, cadre didactice 

Februarie  
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5.  Reciclăm selectiv! Elevi, părinţi, reprezentanți ai 

serviciului de salubritate, cadre 

didactice 

Martie - 

Aprilie 

6.  Atelier de reciclare creativă-

realizarea de craft-uri din 

materiale reciclabile 

Elevi, părinți, cadre didactice Mai 

7.  Suntem cei mai buni ecologiști! 

Să sărbătorim ZIUA 

MEDIULUI împreună! 

Elevi, părinți /cadre didactice Iunie  

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII 

- rapoarte periodice lunare, semestriale, anuale, fișe de monitorizare, chestionare, realizarea de 

proiecte, expoziții cu lucrări ale copiilor, machete, interviuri, concursuri, modificări în atitudinea 

copiilor-observarea sistematică. 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                      

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Grădinița cu Program Prelungit și Program Normal ,,Crai Nou” Ploiești 

Prof. înv. preșc.: Dragomir Valentina 

 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere.  

Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 

deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.  

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor.  

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului.  

El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a 

conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică 

și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigare a 

consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de 

previziune a pieței educaționale. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite.  

Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la 

experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la procesul educațional, 

atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul.  

Aceasta înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre 

marketing. A fi orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea 
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nevoilor și dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de 

programe și servicii viabile, competitive și adecvate. 

 

 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 
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ȘCOALA ONLINE-O NOUĂ PROVOCARE! 

 

 

Prof. înv. primar Dragoș Mirela Camelia 

Școala Gimnazială Nr.12 „B. P. Hașdeu” 

Constanța, județul Constanța 
 

 

Pentru mine, școala online a fost și este o provocare!  

Nu eram o foarte bună cunoscătoare de competențe digitale și nu știam dacă o să fac față 

întrebărilor frecvente de tipul ,,Doamna învățătoare, eu nu am internet și nici dispozitiv-eu ce fac?,, 

sau ,,Cum mă conectez?,, sau ,,Ce putem face însă în aceste vremuri ca să continuăm să învățăm și 

actul educațional să se întâmple?,, sau ,,Ne adaptăm la predarea on-line? ,, Oare, știu să intru și să 

folosesc platforma X?,, sau ,,Cum evaluăm copiii? ,, , întrebări cu un mare impact asupra tuturor. 

Răspunsurile ... diferite,de la o persoană la alta,de la un cadru didactic la altul și nu în ultimul rând, 

de la un elev la altul. 

Așa că, am început să studiez diverse platforme educaționale și am ales să utilizez acele 

platforme care se pliau pe cunoștintele mele digitale, dar și care erau accesibile clasei mele de elevi... 

si, m-am perfecționat. 

Cercetând puțin pe această temă am descoperit mai multe studii care vorbeau atât despre 

avantajele cât și dezavantajele acestei opțiuni, a învățării online.Unele studii  realizate de anumiți 

cercetători au demonstrat că rezultatele învățării online par a fi la fel ca în cursurile tradiționale, cât 

și despre faptul că elevii în condiții de învățare online s-au comportat într-o manieră mai bună decât 

cei care primesc instrucțiuni față în față.  

Din punctul meu de vedere,combinarea elementelor  online cu cele tradiționale, față în față, au 

un avantaj mai mare în raport cu instrucțiunile fie numai față în față, fie pur online.Totodată cred că 

mutarea temporară a cursurilor în online, încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, 

folosindu-și la maxim creativitatea, poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor 

în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți. Știm cu totii că, învățarea continuă pe tot 

parcursul vieții adulte este guvernată de capacitatea de a fi autodidact. 

Un alt aspect pe care-l consider ca fiind unul avantajos în învățarea online, ar fi acela că poți 

alterna metodele de predare aplicate în clasă cu conținuturile multimedia sau poți da teste scurte, la 

intervale de timp regulate. Astfel, lecțiile interactive ce se termină și cu un test scurt de consolidare 

și sistematizare a cunoștintelor, pot crește considerabil notele obținute de elevi. 

Preferința pentru stilul de învățare, mai degrabă kinestezic, a generației digitale, cere 

optimizarea activităților de predare-învățare, proiectate de cadrele didactice, prin utilizarea unor 

metodele didactice care să invite la interactivitate, oferind o notă de relevanță conținutului învățării 

și făcându-l mai atractiv pentru elevi, care se pot implica activ la propria formare, devenind astfel 

responsabili pentru educația lor. 

De asemenea, conștientizarea faptului că educația nu se realizează numai în cadrul școlii și 

regândirea ofertei educaționale astfel încât educația formală să se coreleze cu cea non-formală și 

informală, ar putea facilita achiziția cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor, și atitudinilor, care stau 

la baza formării competențelor viitoare de care au nevoie indivizii pentru a se putea integra în 

societate. 

Dezvoltarea subiecților în perioade de timp consistent diferite, cere cadrelor didactice să inițieze 

un proces de adaptare lingvistică, care presupune însușirea unei „limbi” complet nouă pentru aceștia 

și care ar putea îmbunătăți relația binomului elev-profesor, vizând în mod direct comunicarea în 

termenii nativilor digitali.  

În consecință, cadrele didactice ar trebui să fie preocupate de elevare și adaptare personală și 

profesională, conștientizând decalajul dintre ele și elevii lor, provocat, în mare parte, de explozia 
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tehnologică din ultimul deceniu, care a schimbat radical structurile cognitive și metacognitive ale noii 

generații, din cauza expunerii timpurii la noile tehnologii.        

E important să îi ținem în continuare aproape pe copii de învățare în această perioadă, astfel 

încât în momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară. Datele arată că după o perioadă 

lungă de timp (câteva săptămâni) petrecută doar în online motivația dispare și că e tot mai dificil să-

i ții implicați pe copii. Dar nu este imposibil. 

Îmi amintesc că prima săptămână de educaţie online a fost obositoare, în primul rând, din punct 

de vedere emoţional, pentru că, în contextul izolării, a apărut acest nou mod de a interacţiona cu 

elevii. În al doilea rând, pentru că, nu toți elevii dispuneau de dispozitive și nu știam cum pot să-i ajut 

cu învățarea. Sau, cădea netul la școală... 

Începând cu a doua săptămână, mi-am dat seama că este importantă menţinerea unei relaţii cu 

ei, am ales să lucrez  pe Zoom iar ,în ce priveşte temele, copiii mi le trimiteau pe wathsapp,așadar,am 

intrat în ritm. N-am mai pus accent pe noi conţinuturi, ci doar am încercat să le consolidez pe cele 

existente, folosind jocuri video specifice clasei a IV-a și o serie de materiale multimedia,făcând astfel 

lecțiile mult mai atractive. Celor care nu dispuneau nici de dispozitiv, nici de internet,le-am trimis 

materiale de studiat prin poștă sau m-am întâlnit fizic cu părinții și le-am înmânat personal. 

Astfel, adaptarea s-a produs atât în plan teoretic, cât și acțional, punându-se accentul pe nevoile 

și interesele educabilului din prezent. Pentru mine, pregătirea pentru lecție, adaptarea mesajelor și 

conținuturilor în funcție de particularitățile de vârstă, trierea instrumentelor potrivite pentru clasă, 

resursele digitale folosite, colaborarea cu părinții, pregătirea și încurajarea copiilor pentru lecțiie 

online, au necesitat timp, răbdare și devotament . 

Totul e să vrei ca actul educațional să continue, indiferent de problemele existente. Asta 

înseamnă să fii un cadru didactic dedicat meseriei, nu să te plângi sau să dai vina pe sistem, care este, 

adevărat, un sistem de învățământ defectuos, ci să-ncerci să te adaptezi situației și să cauți soluții 

pentru continuarea învățării, în sistem online. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

SUFLET ARTISTIC ÎNTR-O LUME „ALTFEL” 

 
 

PROF. DRĂGUȘ GEORGETA,                                                                               

LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST, TIMIȘOARA 

 

Mai mult ca niciodată, ne aflăm pe un drum lung și laborios, plin de capcane și de ispite în care 

te poți pierde- dascăl, elev, părinte- cu ușurință. Din fericire, nimeni nu trebuie să îl parcurgă singur. 

În cadrul provocărilor actuale, rolul dascălului-mentor devine tot mai puternic, mai proeminent, mai 

implicat și mai responsabil. În toate societățile, dascălul a fost un mentor, iar mentorul este un model 

pentru educabili.  

Mentorul trebuie să fie, acum mai mult decât odinioară, o societate în miniatură. Dacă tânărul 

cunoaște viața prin el, acesta, la rândul lui, trebuie să cunoască, din fața calculatorului, viața și lumea 

în care trăiește învățăcelul său. Într-o contemporaneitate care a debutat atât de abrupt, profesorii au 

fost obligați să se descurce, într- o pluralitate de mijloace e-learning, care au generat, fără voia 

nimănui, o serie de obstacole, piedici, vulnerabilități. În acest context neașteptat, ne întrebăm cum va 

reuși profesorul să cultive adevăratele valori estetice și etice, pentru că el este ultima redută în fața 

convertirii definitive a tinerei ființe, în sensul alterării ei. Lecțiile de estetică și de etică alterată îi vor 

fi oricum oferite de societate. 

Participând la activitățile extracurriculare, elevii își dezvoltă competențele necesare în secolul 

XXI, responsabilitatea și capacitatea de adaptare, competențele de comunicare, creativitatea și 

curiozitatea intelecuală, gândirea critică, capacitatea de colaboare, dezvoltarea relațiilor 

interpersonale. Se schimbă total și modul de a comunica.  

Dacă odinioară, scrisorile ajungeau în zile sau săptămâni, iar așteptarea unui apel era 

condiționată de un soi de captivitate la domiciliu, astăzi orice mesaj ajunge instant la destinatarul său. 

Considerăm că impactul este extrem de puternic, iar consecințele, complexe. Ne întrebăm dacă, nu 

cumva, școala online nu aduce cu sine și ea un soi de captivitate la domiciliu. Ea poate să aducă și un 

tip de singurătate despre care nu știm exact dacă este beneficiul sau blestemul modernității.  

Singurătatea poate fi prilej de suferință sau stare de grație. Prestigiosul nostru învățământ 

tradițional nu ne oferea atâtea dileme. Elevii, profesorii, părinții se împlineau printre oameni, 

deoarece omul este ființă socială și sociabilă și rostul lui este în mijlocul oamenilor. El ar trebui să se 

abandoneze singurătății doar pentru a se găsi pe sine, în sine. 

La baza unei personalități solide și sănătoase există întotdeauna un mentor capabil. Îi revine 

societății rolul de a-și proteja și a-și susține mentorii, pentru că în lipsa educației, esteticii și eticii, 

lumea se va întoarce total și ireversibil în haosul din care s-a ridicat acum câteva mii de ani. 

Într-o societate informatizată, imaginea personală devine extrem de fragilă. E adevărat că 

această comunicare informatizată aduce totul în prezent. În calitate de dascăli, odată cu provocările 

actuale, trebuie să luptăm cu depresia, anxietatea, managementul stresului și al schimbărilor. Dintr-o 

perspectivă sociologică, se produc multe evenimente actuale, care pot determina gesturi sau atitudini 

disperate. Este important să subliniem, atât pentru noi înșine, ca dascăli, cât și pentru educabili, 

factorii sociologici și schimbările intempestive care ne-au afectat stilul de viață și de muncă. Acum 

trebuie să încercăm să gândim nonconformist și să percepem într-un mod deschis și fără prejudecăți 
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oportunitățile pe care ți le oferă școala online. Suntem persoane complexe cu multiple componente 

ale vieții și personalității. 

În activitățile extracurriculare de școală online, ca profesoară de Limba și literatura română la 

Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara, am folosit platformele Google Classroom și Google Docs. 

Cu ajutorul lor, am creat un atractiv concurs online de poezie în luna noiembrie a anului 2020. Elevii 

au fost instruiți să creeze scurte poezii în formate atractive, folosind culori de fundal și imagini 

preluate cu ajutorul motorului de căutare Google. Pentru a nu fi descurajați, toți elevii au primit câte 

un premiu sau o mențiune. Tema concursului a fost: „Suflet de toamnă”   

Exemplificăm: 
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,,PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII" 

 

 

Școala online 

Prof. înv. primar, Drăgușin Mariana Luciana 

 
 

Școala reprezintă unul dintre pilonii principali care stau la temelia societății în care trăim. Cu 

ajutorul școlii, elevul se poate dezvolta și forma armonios. Educația primită prin intermediul școlii 

contribuie la descoperirea și formarea de aptitudini, iar procesul educațional este unul extrem de 

complex, deoarece cuprinde o serie de strategii și demersuri didactice care au scopul de a oferi 

elevului cadrul potrivit pentru dezvoltare și învățare. 

 

Ținând cont de contextul actual, în care fiecare individ a trebuit să se adapteze situației într-un 

ritm alert, procesul de învățare s-a schimbat radical. Păstrarea unei bune imagini a școlii, dar și 

comunicarea eficientă dintre profesor și părinte, a căror relație poate influența procesul de învățare, 

au devenit principalele provocări ale acestei perioade. 

 

Pentru a contribui la promovarea imaginii școlii și a menține o bună relație cu părinții elevilor, 

am recurs la câteva strategii care s-au dovedit extrem de folositoare și au reprezentat un element 

important în cadrul procesului de învățare. 

 

Moralul elevilor este unul dintre factorii care influențează desfășurarea unei ore sau a unei zile, 

iar eu consider că o zi reușită începe mereu prin adresarea unor cuvinte de laudă fiecăruia dintre elevi, 

remarcarea anumitor lucruri noi (ex: Ce bentiță frumoasă ai! Ai un stilou nou!), adresarea câtorva 

întrebări sau vizionarea unor scurte filmulețe. Cadrul în care se desfășoară activitățile de învățare 

trebuie să fie întotdeauna unul primitor, în care fiecare elev să se simtă apreciat și ascultat. 

 

Menținerea unei bune relații între profesor și părinți a fost asigurată cu ajutorul grupului școlii, 

unde părinții au primit de fiecare dată sfaturi, îndrumări, indicații cu privire la sarcinile care trebuie 

rezolvate, desfășurarea online a orelor, platformele utilizate etc. Fiecare problemă a putut fi rezolvată 

prin comunicarea eficientă și ajutorul venit din partea fiecărui membru al grupului. 

 

O altă modalitate prin care copiii s-au adaptat mai ușor situației actuale a fost „Aniversarea 

online a zilelor de naștere”: fiecare elev sărbătorit a primit din partea colegilor „cadouri virtuale”- 

felicitări sau desene realizate de ei, pe care le-au prezentat sărbătoritului în timpul video-conferințelor. 

 

Serbările sau activitățile realizate cu prilejul anumitor sărbători reprezintă momente de bucurie 

pentru elevi, profesori și părinți. Chiar dacă activitățile s-au desfășurat în regim online, am găsit soluții 

pentru a marca momentele importante din timpul anului (ex: 1 Decembrie, Crăciunul, 15 ianuarie- 

ziua lui Mihai Eminescu).  

 

În cadrul întâlnirii online din 1 decembrie elevii au purtat haine tradiționale și au recitat cântece, 

cu ocazia serbării de Crăciun am realizat un filmuleț cu ajutorul materialelor primite de la părinți 

(video-uri cu elevii recitând poezii sau cântând) care ulterior a fost postat pe grupul școlii, iar în data 

de 15 ianuarie, cu prilejul sărbătoririi nașterii marelui scriitor, Mihai Eminescu, fiecare elev a recitat 

o poezie scrisă de poet. 
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Pe parcursul acestui an, grupul școlii a devenit și un mic colț de expoziție a lucrărilor elevilor, 

acesta fiind alcătuit din imaginile primite de la părinți. Lucrările au fost realizate de elevi în cadrul 

orelor de arte vizuale și abilități practice. 

 

 

 
 

Ne-am dorit și cred că am reușit împreună: cadre didactice, elevi și părinți, să ne simțim aproape 

unii de alții chiar dacă ne-a despărțit ,,distanțarea socială”. Înainte de orice suntem oameni și dorim 

să ne bucurăm de orice revedere, chiar și on-line.  

M-am bucurat de prezența permanență și activă a  elevilor la cursurile on-line și de faptul că 

buna colaborare din timpul programului normal a continuat și în cadrul orelor din ,,scenariul roșu”.  
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Scoala online - argumente pro si contra 

 

Realizat de: 

Profesor invatamant prescolar: Maria Dragut                                                             

Grădiniţa cu Program Prelungit „Micul Prinţ“, Piteşti 

 

 

Anul 2020 a adus schimbari majore si ne-a plasat pe toti-parineti si copii-intr-un context nou in 

ceea ce priveste educatia.  

 

Sistemul educational din intrega  tara pe perioada pandemiei a fost nevoit sa se reinventeze. 

 

Scoala online a fost si este o provocare  deoarece in cea mai mare parte,atat cadrele didactice, 

dar mai ales elevii, nu au avut competentele digitale suficient formate. 

 

De aceea intr-un timp foarte scurt cadrele didactice au fost nevoite sa se perfectioneze, 

autodidact s-au organizat, in utilizarea uneia sau mai multor platforme, pana la stabilirea uneia la 

nivel de institutie. 

 

Desi au intampinat multe greutati,datorita lipsei de colaborare, a deciziilor impuse peste noapte, 

majoritatea unitatiilor de invatamant s-au adaptat cu succes noilor metode de invtamant online, 

considerand ca este important sa se pregateasca pentru scoala viitorului –scoala online. 

 

Dar nu numai profesorii s-au adaptat situatiei intr-un timp relative scurt ci si elevii si parintii 

acestora. Atat profesorii cat si copiii si-au folosit propriile telefoane,tableet sau laptopuri pentru a 

putea urma cursurile online. 

 

Aceasta experienta a dus la realizarea unei empatii intre profesor si elev, procesul de invatare 

fiind receproc  deoarece copiii i-au invatat si ei pe dascali anumite lucruri in ceea ce priveste folosirea 

tehnologiei.  

 

Cadrele didactice au constat ca modul in care se imbinau metodele traditionale cu predatul 

online au adus un plus de valoare sistemului educational. 

 

Se pot remarca astfel valentele benefice pe care le are internetul in actul de predare-invatare- 

evaluare, necesitatea accesului la informative, adaptare rapida la nou.  

 

Chiar daca se configureaza idea ca elevii asociaza, din ce in ce mai des, internetul cu un veritabil 

profesor, calculatorul nu va inlocui niciodata total actiunea profesorului, rolul acestuia neputand fi 

ignorant, fiind mai mult decat constructiv. 

 

Bibliografie:  
 

1. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. 

Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009;  

2. http://www.şcoaladevară.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-în-educaţie. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. primar Dranga Oana Mihaela 

 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) 

sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 

individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii 

educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea 

locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, 

au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 

instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  
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modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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TOTUL VA FI BINE! DEPINDE DE MINE! DEPINDE DE TINE! 

 

Prof. Droc Corina,                                                                                                                     

Șc. Gimn. nr. 3, Cisnădie / Sibiu 

 

Motto: ”Dascălul este mintea care dezvoltă minți, este educatorul care se educă 

permanent, este speranța societății noastre. Dascălul este cel care spune: “Show must go 

on(line)!”. R. Curcubătă 

Iarna 2019 își lua, încet, încet la revedere de la noi, spunându-i “Bine ai venit!” minunatei 

primăveri. Soarele era tot mai curajos, totul părea că înflorește în jurul nostru, iar noi eram emoționați 

să pregătim surprizele și serbarea pentru Ziua Mamei. Din păcate, un virus destul de rebel și 

neprietenos, a schimbat toate regulile pe care noi le știam până atunci, și care constituiau programul 

nostru zilnic, rutina noastră. De atunci, stăm mai mult acasă, nu mai mergem la școală sau la grădiniță, 

nu ne mai jucăm în parc cu prietenii, nu mai mergem la bunici pentru ca îi iubim și vrem să îi protejăm. 

Cu toate că este foarte greu, am înțeles că trebuie să facem aceste lucruri pentru a nu lăsa acest virus 

să ne îmbolnăvească. La început am fost revoltați, am plâns, ne-am revoltat! 

A venit perioada de izolare, nebănuită de nimeni. Tuturor ne este greu să ne adaptăm la noua 

situație, dar cel mai greu le este copiilor. 

Situația este cu atât mai rea, pentru că e atât de incertă. Nimeni nu știe să răspundă la întrebările 

atât de presante: ”Cât o să mai dureze?”; “Cât o să mai stăm acasă?”; Când o să merg la locul de 

joacă?”; 

Dintr-o dată, tot universul s-a micșorat ca prin magie. Lipsesc bunicii, prietenii, profesorii 

colegii, cursul de dans, de engleză, rolele, înnotul… 

Totul s-a redus la cei patru pereți ai camerei, cei mici nemaiputând să-și satisfacă nevoia de 

mișcare, de explorare, de invățare, de nou. Majoritatea părinților au devenit încet, încet dascălii de 

acasă. Au fost nevoiți să le explice copiilor într-o manieră potrivită vârstei despre coronavirus, despre 

modalitățile de apărare, despre momentele critice prin care trece toată umanitatea. 

Apoi, a urmat trecerea bruscă la lecțiile on-line foarte dificilă atât pentru profesori cât și pentru 

părinți și elevi. Unii profesori au primit instruire, alții nu. Majoritatea au fost nevoiți să se 

documenteze și să-si cumpere aparatura necesară, singuri. Același lucru s-a întâmplat și în rândul 

elevilor și poate în cazul multor părinți. În ultimele luni au apărut foarte multe informații pentru 

profesori, despre cum să-și desfășoare eficient lecțiile on-line. 

Trebuia să învățăm repede: 

* Cum să creăm interacțiune și să energizăm elevii într-un mod dinamic, chiar dacă sunt la un 

monitor distanță; 

* Ce instrumente digitale să folosim pentru a fi la îndemâna tuturor participanților (Zoom,  

whatsapp, Google Classroom, Kinderpedia ); 

* Cum să adaptăm materia predată în offline în exerciții online care să prezinte interes și dorința 

de învățare; 
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Problema este că, puțini au luat în considerare faptul că în procesul educațional desfășurat, sunt 

implicați pe perioada pandemiei, atât profesori ,elevi, dar și părinți. Instruirea elevilor referitor la 

spațiul on-line și utilizarea diferitelor platforme educaționale este un factor determinant. Rolul acesta, 

acum le-a revenit părinților. Părinții la fel, nu au fost instruiți cum să își ajute copiii și ca rezultat 

final, majoritatea orelor nu au fost eficiente, în contextul actual, mai ales în ciclul primar și preșcolar. 

Socializarea și comportamentul social sunt aptitudini dobândite, învățate. Copilăria este 

momentul în care avem cea mai mare nevoie de relații, așa că e important să le oferim copiilor  sprijin 

să socializeze cât mai mult cu prietenii on-line și să îi sprijinim atunci când vor ieși din nou, să se 

adapteze la reguli. 

Tocmai de aceea am participat on-line, la diferite proiecte Erasmus+ inițiate de colaboratori din 

țară și străinătate cu fotografii sau filmulețe ale activităților desfășurate în grădinița de acasă, cu 

diverse teme: ”Educăm împreună tradiții sănătoase”, “Fii copil ... în pandemie”, Serbarea de Crăciun 

- 2020. Am organizat la nivelul spitalului din oraș o expoziție cu tema: ”Vă suntem recunoscători” cu 

diverse lucrări ale copiilor care exprimau mulțumiri adresate cadrelor medicale aflate în lupta cu 

Covid19, care veghează la sănătatea noastră zi de zi. 

Toată lumea aplaudă pe toată lumea, mai puțin pe copii. Acești mici eroi care au stat în casă 

mai mult decât au stat în toată viața lor. Lumea lor a fost întoarsă pe dos, la propriu. O viață cu reguli 

pe care nici nu și-o imaginau.  

Deci, aplauze pentru micii noștri eroi: astăzi, mâine și mereu! Împreună, vom reuși! 
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Promovarea imaginii școlii în mediul online 

 

Prof. Mihaela Simona Duca                                                                                          

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău 

 

Promovarea imaginii școlii este o activitate de marketing educațional, o artă de a convinge 

elevii să aleagă școala respectivă pentru continuarea studiilor, o artă de a crea situații în care elevul 

se autoconvinge că acea școală este cea mai bună soluție pentru viitorul lui. Atragerea elevilor a 

devenit pentru licee, cel puțin pentru cele tehnologice, obiectivul central.  

Dacă înainte de pandemie, liceele puteau să interacționeze direct cu potențialii elevi, se 

întreceau în broșuri, postere de prezentare, pliante la târguri educaționale, organizau vizite la școlile 

generale și desfășurau  proiecte comune, astăzi este ceva mai greu. În online se pot organiza toate 

aceste activități, poate nu cu același impact… 

Pentru liceele tehnologice este din ce în ce mai greu să atragă elevi, din cauza numărului de 

elevi în descreștere și preferințelor elevilor și părinților pentru liceele teoretice. Liceele tehnologice 

trebuie să se adapteze situației create de pandemie, toate activitățile de promovare trebuie „mutate” 

online. 

Prin intermediul platformelor Zoom, Meet, s.a. pot fi făcute „vizite” în școlile din județ, se pot 

organiza târguri educaționale, pot să se desfășoare activități ale unor proiecte comune, etc. 

Una din perioadele propice pentru promovarea liceelor tehnologice este „Săptămâna europeană 

a meseriilor”. Înainte de pandemie, liceele primeau vizite din partea elevilor claselor a VIII-a din 

județ, în cadrul cărora erau prezentau laboratoarele, atelierele, se organizau vizite la agenții economici 

parteneri, luau parte la activitățile practice desfășurate de elevii liceului. Anul acesta, totul s-a 

desfășurat online. Elevii au creat materiale video de maxim un minut, în care au prezentat modul în 

care ar atrage alți tineri să învețe o meserie. Filmulețele au fost postate pe pagina de Facebook 

Erasmus+Romania , iar cele mai votate au primit premii.  

Pagina oficială a liceului este o altă modalitate de promovare în mediul online. Din păcate, deși 

ar trebui să fie sursa principală de informare pentru cei interesați, este adeseori ignorată, în favoarea 

rețelelor de socializare. Activiatea principală de promovare ar trebui să fie pe pagina oficială, cu 

legături în mediile sociale online.  

Facebook-ul a devenit, în pandemie, un instrument de marketing educațional foarte folosit, prin 

care liceele pot să-și evidențieze istoricul, caracteristicile distincte, avantajele și să-și consolideze 

imaginea și poziția pe piața educațională. Prin intermediul acestei rețele de socializare liceele se fac 

cunoscute prin activitățile școlare și extrașcolare desfășurate de elevi, rezultatele  acestora.  

O varietate mare de activități extra-curriculare, programe internaționale în care este implicată 

școala, sunt atuuri importante. Obiectivele sunt acelea de a sublinia diferențele reale ale liceului în 

comparație cu altele, astfel încât să satisfacă cel mai bine nevoile elevilor și părinților care îl aleg. 

Se poate face astfel trecerea de la abordarea tradițională a promovării școlii, la situația nou 

creată, urmărind nevoile pieței și dorințele consumatorului, adică ale elevilor, familiei și comunității, 

de educare și înzestrare cu deprinderi și cunoștințe utile societății actuale. 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                         

pentru promovarea imaginii școlii 

 

Prof. înv. preşcolar: DUGULEANĂ BIANCA-ELENA 

Şcoala Gimnazială Novaci, Gorj                                                                                  

Grădiniţa cu Program Normal Novaci, Gorj 

 

 

Popularitatea cursurilor online a creat multe discuții pe piața educației în ultimii ani. Profesorii, 

instituțiile și editorii educaționali care nu îmbrățișează schimbarea tehnologică riscă să fie lăsați în 

urmă. Indiferent dacă oamenii privesc pozitiv sau negativ cu privire la preluarea tehnologiei în clasă, 

este o dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită. Dar, în timp ce ne grăbim să ne creștem utilizarea 

tehnologiei în mediul educațional, am luat în considerare în mod corespunzător avantajele și 

dezavantajele pentru profesori? 

Elevul are acces la informația digitală, dar nu are obișnuința de a învăța în acest sens și 

acest lucru reprezintă un motiv în plus pentru utilizarea unui număr restrâns de soluții și 

aplicații digitale în realizarea activităților didactice online. Este una dintre concluziile 

unui studiu privind trecerea la școala online, realizat de profesori în științele educației, în baza 

unui chestionar la care au răspuns peste 6.000 de cadre didactice din toate județele și 

reprezentând toate nivelurile de învățământ. Raportul conține o serie de recomandări, între 

care și crearea cadrului legislativ pentru un fenomen de genul ”Adoptă o școală din mediul 

rural”, astfel încât companii din domeniul IT să poată adopta o școală unde să dezvolte o 

infrastructură profesională pentru educația online. O altă propunere este continuarea și 

extinderea proiectului Școala TV. 

Studiul ”Școala online. Elemente pentru inovarea educației”, publicat luni, 4 mai 2020, a fost 

realizat de profesori în științele educației de la Universitatea din București, Universitatea „Al. I. Cuza” 

Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul 

de Științe ale Educației. 

Desfășurată în perioada 25-31 martie 2020, cercetarea surprinde modul în care cadrele didactice 

au perceput intrarea școlii în online, dificultățile pe care acestea le-au întâmpinat, dar și problemele 

de care s-au lovit elevii, conform răspunsurilor oferite de profesorii care au răspuns la chestionar. 

În ceea ce privește activitatea elevilor, studiul relevă că trecerea bruscă la activitatea online a 

presupus în primul rând dificultăți tehnice (73%), apoi lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor 

tehnologii (71%), nivelul insuficient al competențelor digitale (68%), lipsa unui dispozitiv adecvat 

(65%), lipsa unui program bine structurat (65%), lipsa controlului și monitorizării constante a 

activității lor (65%), acces limitat la Internet (64%), lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din 

partea adulților (59%). 

Promovarea imaginii şcolii prin intermediul activităţilor educative din online, nu a fost una 

deloc uşoară în această perioadă. De ce? Răspunsul poate fi unul cât se poate de clar: La nivelul 

preşcolarilor ne-am confruntat cu lipsa accesării platformelor online, cu lipsa comunicării din partea 

părinţiilor, care în această perioadă au mers în continuare la serviciu, cei mici rămânând acasă cu 
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bunicii sau bonele. Însă de fiecare data când au avut ocazia părinţii au intrat cu cei mici online, au 

postat temele pe platform şi ne-au acordat feed-back.  

Acest lucru a dus in cele din urmă la promovarea şcolii chiar şi prin intermediul activităţilor 

online, şi putem justifica oricând activitatea noastră din mediul online, pe toata perioada suspendării 

cursurilor. 

BIBLIOGRAFIE: 

https://sparknews.ro/2020/05/05/scoala-online-studiu-elevul-are-acces-la-informatia-digitala-

dar-nu-are-o-obisnuinta-de-a-invata-in-acest-sens-prea-multe-aplicatii-ii-incurca-pe-elevi/  

https://www.google.com/?hl=ro 
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Cuvintele fermecate ale R.E.S.P.E.C.T.-ului 

 

Prof. înv. primar Dulgheriu Paula Veronica                                                                     

Școala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei, Jud. Suceava 

 
 

În Săptămâna Nonviolenței în mediul școlar( 25-30 ianuarie 2021), în cadrul Campaniei de 

prevenire a violenței R.E.S.P.E.C.T., inițiată de I.S.J. Suceava- educație permanentă cu scopul de a 

preveni agresivitatea și violența în mediul școlar prin exersarea unor comportamente și atitudini 

civilizate de către elevi, și la Școala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei s-au desfășurat activități 

deosebite ce au urmărit componentele campaniei: Responsabilitate. Educație. Siguranță.Prevenție. 

Emoție. Comunicare. Toleranță. , în cadrul proiectului „Învățăm să trăim pașnic împreună”. 

Fluturașii clasei I au descoperit „Cuvintele fermecate ale R.E.S.P.E.C.T.-ului” și au caligrafiat 

cu litere abia învățate citate despre nonviolență . 

Elevii clasei a V-a au  realizat 

desene specifice temei “Toleranța 

naște prietenii”. În cadrul întâlnirii pe 

Meet le –au prezentat explicând 

semnificația fiecăruia. Apoi au 

vizionat  două filme educative “Lecție 

de viață” din care au concluzionat că 

dacă faci bine , primești tot bine în 

schimb și “Oricine ai fi” din care au 

înțeles că acceptarea este cheia pentru 

o viață armonioasă. La final au intrat 

pe Mentimeter și au scris  ce 

înseamnă pentru ei toleranța. 

Activitatea a avut ca rezultat nuanțarea sentimentului de respect pentru 

cei din jur și pentru valorile care dau sens vieții acestora.  

La Școala Gimnazială Nigotești- o structură a Școlii Gimnaziale 

Nr. 1, cei mici din clasele pregătitoare și clasa I  au desfășurat o  

activitate intitulată „ Iubim să fim blânzi!”,elevii din clasele a II-a și a 

III-a  au descoperit că „Violența face victime, bunătatea…prieteni!”, 

cei din clasa a IV-a  au realizat desene tematice strânse în grupajul 

„Fără violență în școală!”, iar  elevii din clasele a V-a, a VI-a și a VII-

a au demonstrat că „Iubirea e armă împotriva violenței”. 
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Să nu uităm:„ Fii bun de câte ori este posibil. Întotdeauna este posibil!” 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                  

pentru promovarea imaginii școlii 

 
 

Prof. Duma Ioana 

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza ” Tîrgu-Mureș 
   

 

Școala românească s-a confruntat în anul care a trecut, se pare că și în continuare, cu situații 

fără precedent, situații dificile, atât pentru dascăli cât și pentru elevi și părinți. 

Predarea online ne-a adus în postura de a găsi forme și mijloace eficiente pentru ca elevii să 

poată însuși cunoștințele necesare conform programei și manualelor școlare. Un rol important în  acest 

proces l-a avut continuarea consolidării imaginii favorabile, atât a școlii naționale, cât și a celei locale. 

În fișa postului, fiecare lucrător în acest domeniu are ca sarcină să promoveze imaginea școlii 

în care lucrează, să acționeze prin orice mijloace pentru atingerea acestei ținte. 

Activitățile educative organizate la diferite nivele în cadrul unităților de învățământ vin să 

realizeze acest obiectiv, chiar și prin mediul online. 

Astfel,  în cursul anului trecut am organizat acțiuni generale, determinate  de zilele scolii 

naționale și a slujitorilor ei: 5 Iunie- Ziua Învățătorului, 5 Octombrie  -Ziua Mondiala a Educației, și 

altele, dar și specifice unității unde îmi desfășor activitatea. 

Școala poartă numele” Alexandru Ioan Cuza”, moment propice sărbătoririi evenimentului, dar 

si numele școlii în mediul online. Pregătirile s-au desfășurat încă înainte de vacanța de iarnă, astfel 

că, 24 ianuarie  cuprinde activități serioase, profesionale, educative. Evenimentele marcate la timpul 

potrivit au beneficiat în mediul online de poze videoclipuri articole din cadrul manifestărilor  

anterioare anului 2020 , pe care le-am comentat  cu clasele în funcție de particularitățile de vârstă. 

De un real succes s-a bucurat acțiunea pregătită pe parcursul mai multor săptamâni “ O poezie 

dedicata scolii” sau „un desen” în care imaginea școlii e completată cu o scurtă creație. 

Ne-a fost mai greu pentru că totul a  fost nou, dar a fost ușor pentru că noul ne încearcă mereu.  

Dacă la început necunoscutul ne dădea o notă de neîncredere, acum elevii și colegii s-au obișnuit, 

lucrează  mai sigur si mai lejer. 

De o importanță deosebită s-au bucurat acțiunile privind legătura școlii cu familia, mulți părinți 

și bunici, aflându-se în proximitatea elevilor, au aflat despre acțiunile noastre educative prin care 

imaginea școlii era în centru, au putut urmări împreună cu elevii momente din istoricul școlii, efortul 

profesional al colectivului didactic, bucurându-se că vor fi și ei, în final, beneficiari ai actului 

educativ. Prin proiecția unor clipuri realizate în cadrul scolii am putut oferi elevilor momente ale 

efortului comun, părinte-elev-dascăl, în promovarea imaginii școlii. 

Sigur activitatea fată în fată este mai eficientă, dar momentul pandemiei a apropiat factorii 

decisivi ai educării și formării tinerei generații, inducând sentimentul că școala e a comunității și toți 

trebuie să contribuim la ridicarea imaginii ei. 

Din discuțiile dintre colegi, elevi sau dascăli rezultă dorința de a reveni la școala fată în fată, 

dar până atunci efortul tuturor trebuie îndreptat pentru acoperirea educativă și formativă a necesității 

elevilor. 

Ziua Națională a activităților educative online s-a extins. astfel că părinții au fost invitați să stea  

alături de copiii lor pentru a urmări intervențiile, expunerile, manifestațiile diferite în care rolul 

educativ a fost preponderent. 

Am profitat de spațiile presei locale pentru a promova imaginea școlii cu ajutorul activităților 

desfășurate și menționate pentru a fi cunoscute de întreaga comunitate, data de 15 Ianuarie, 

sărbătorirea marelui poet Mihai Eminescu,  a demonstrat cu prisosință acest lucru. 

Activitățile educative menite să promoveze imagine școlii în mediul online vor continua, vor fi 

în centrul atenției tuturor colegilor noștri. 
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Rezistența la schimbări calitative în învățământ – Școala online 

 

 

Prof. Duma Mirela 

Școala Gimnazială ,,Eftimie Murgu” Lugoj 

 

 
 

Unitățile de analiză utilizate de diverse discipline care studiază evoluția schimbărilor calitative 

sunt în număr de trei: individul, ca persoană care adoptă ceva, grupul – cel mai important parametru 

– și cadrul instituțional. Cadrele didactice se situează într-o postură nouă față de materiale, de elevi 

și de celelalte cadre didactice. Relațiile profesor-elev-părinți suferă transformări și la fel se întâmplă 

cu școala, ca organizație, în relație cu alte instituții din afară. Schimbările ce se referă la conținutul 

educației sau la metodele sale reflectă schimbările din mediul înconjurător.  

Agenții care intervin și promovează ori opun rezistență la schimbare pot fi interni și eterni. Din 

categoria participanților interni(cei care joacă un rol în sistemul educațional) fac parte elevii, cadrele 

didactice, directorii, inspectorii, părinții, autoritățile administrative și juridice). Participanții externi 

sunt persoane nespecializate în educație-personalități publice, fundații, mijloace de informare, etc.  

Școala online este un surogat, o alternativă la adevărata școală și presupune o reorganizare 

completă a modului în care se abordează actul didactic, pornind de la metode, tehnici, strategii de 

predare-învățare-evaluare, dozajul diferit al timpului și terminând cu materialele, instrumentele 

digitale de lucru și mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod 

acum, folosind diferite platforme(GoogleClassroom) câteodată chiar foarte greu. Lipsa unui dialog 

autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi modului în care elevii sunt atenți și iau notițe, dificila 

administrare a probelor de evaluare reprezintă aspecte care au  trebuit regândite și îmbunătățite.  

Rolul părintelui, ca partener al școlii, în această situație este foarte important. El trebuie să 

gestioneze întreaga activitate a copilului de acasă, asigurând funcționalitatea sistemului 

informatic(internet, computer, laptop, tabletă..), frecvența la ore,  suportul emoțional, susținând cauza 

și importanța învățării în condițiile actuale. 

Profesorii, la început pionieri ai modului de predare online, s-au adaptat din mers și s-au 

perfecționat în domeniul utilizării platformelor și aplicațiilor informatice, iar autoritățile publice, 

I.Ș.J. și ONG-urile au reușit să acopere necesarul de dispozitive digitale. 

Școlile cu o capacitate ridicată de adaptare la nou,  la inovații sunt acelea care au profesori mai 

bine pregătiți și sunt mai receptivi față de ideile moderne. De asemenea, administratorii sprijină noul,, 

fără a se mulțumi să rămână pasivi, iar publicul se arată favorabil experimentelor novatoare. 

Profesorii se simt atrași de astfel de școli și doresc să fie influențați de ele și să le influențeze la rândul 

lor. Școlile ce cultivă calitățile de încredere și deschidere tind să creeze un climat psihologic favorabil 

schimbării și inovației. 

O unitate evoluează numai dacă manifestă tendința de a inventa noi proceduri, de a se orienta 

spre noi obiective, de a se diversifica și de a crea produse tot mai diferențiate pe măsura trecerii 

timpului. O astfel de școală crește, se schimbă și se dezvoltă în loc să se limiteze la stocarea rutinei 

și a normelor.  Astfel de sisteme școlare ar trebui să consacre mai mult spațiu, timp și resurse materiale 

programelor de dezvoltare profesională și a resurselor. 

În afară de faptul că educă viitorii membri ai comunităţii, acţiunile şcolii nu sunt suficient 

cunoscute dincolo de porţile sale, pentru aceasta fiind nevoie de un real Plan de mediatizare a 

activităților, de promovare a imaginii școlii în MASS-MEDIA. Mijloacele de comunicare în masă au 

o uriaşă forţă de influenţare a consumatorului de informaţie, a publicului. Acest lucru este valabil atât 

în domeniul comercial, cât şi în cel al vieţii comunitare. Ziarele, revistele, radioul, televiziunea şi 

Internetul sunt canale care, prin informaţiile difuzate satisfac o nevoie fundamentală a omului 

modern: informarea. Aceste canale de comunicare realizează mai mult decât o informare. Ele 
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influenţează, orientează şi dirijează opinia publică, interesele şi motivaţiile oamenilor, conştiinţele 

chiar dincolo de propria voinţă. Indiferent de proiectul educaţional al unei instituţii de învăţământ, 

mass-media trebuie să fie un partener constant prin care activităţile să fie cunoscute şi recunoscute în 

comunitate.  

Monitorizarea apariţiei numelui unei instituţii de învăţământ, a informaţiilor despre aceasta sau 

a articolelor sau emisiunilor în care este menţionată, reprezintă o activitate foarte utilă. Este important 

ca toţi membrii echipei să fie înştiinţaţi despre apariţiile în mass-media a informaţiilor despre unitatea 

respectivă, a contextului în care acest lucru s-a produs, precum şi despre efectele scontate.  

Succesul parteneriatului şcoală – comunitate locală este bazat pe legătura permanentă, constantă 

între agenţii comunitari şi reprezentanţii şcolii. Se realizează astfel un echilibru între schimbare şi 

continuitate, între specific şi global, între împlinirea individuală şi exigenţele de ordin social. 

 

 
 

Proiect „Improving parenting and child participation: facilitating transition from lower to upper 

secondary education - National Parenting Level”- Prevenirea traficului de persoane- desfășurat în 

parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România și Campania Globală ,,Salvați copiii” 

Inițiativă globală-Ziua Internațională a Drepturilor Copilului- Ministerul Educației și 

Cercetării și UNICEF-World Larget Lesson 2020- „Cea mai mare lecție din lume”- 11-29.11.2020 

 

 

Casele magice ale orașului-Prezentare de carte online-Inspectoratul Școlar Județean Timiș 

Proiectul educațional ,,Învățăm să dăruim!” în parteneriat cu Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă ,,Alexandru Roșca” Lugoj 

Elevii clasei au participat cu lucrări în cadrul proiectelor și concursurilor online, obținând 

numeroase premii și promovând astfel imaginea școlii. De asemenea, cadrele didactice s-au 

perfecțioanat în predarea online, și nu numai, prin participarea la cursuri de formare, webinare și 

proiecte online. 

 

(Proiectul ,,Povestea”- în parteneriat cu Transylvania College-Liceu-Cluj Napoca) 
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ȘCOALA ONLINE 

avantaje/dezavantaje 

 

 

Prof.Dumbrava Larisa, Școala Gimnazială Constantin Brancusi 
 

 

 

În zilele noastre cursurile / formarile online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai 

multe institute si companii ofera cursuri online. Cu toate acestea, in ciuda popularitații educatiei 

online, grupuri vaste de oameni resping astfel de metode, in mare parte datorita conceptiei gresite.  

În acelasi timp, in ciuda popularitații în crestere a cursurilor online, formarea traditionala (in 

clasa) se lupta si încearca sa adopte mijloace mai noi de a menține interesul cursanților.  

Exista intotdeauna doua fete ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-line este mai 

potrivita, in timp ce pentru altii formarea in clasa este metoda preferata. 

 

          Cursurile online 

 

         Oamenii iau cursuri profesionale, de obicei, pentru a-si creste nivelul de calificare si pentru a-

si spori oportunitatile de cariera. De exemplu, pentru a obtine promovarea la un nivel superior si 

locuri de munca mai bine platite. Cu toate acestea, multi angajati pot fi epuizati dupa munca si nu 

doresc sa participe la orele obisnuite. Deci, fireste, o clasa on-line este mai convenabila pentru ei, 

deoarece economiseste timp, bani si energie. 

Cel mai bun lucru despre cursurile on-line este ca indivizii pot lua un curs din confortul biroului 

sau acasa. Chiar si cu un program aglomerat, se poate gasi un pic de timp liber pentru un curs. 

          În cursurile online, elevul nu interactioneaza direct cu institutia. Deci, în cazul în care aveti 

intrebari, poate fi dificil sa intrebati instructorii online, deoarece comunicarea este adesea foarte 

impersonala. Cu toate acestea, aceste cursuri ofera de multe ori alternative cum ar fi forumuri on-line, 

e-mailuri si camere de chat. Utilizarea acestor alternative poate fi utila. 

Oamenii adesea cred ca interactiunea cu un antrenor live este cel mai bun mod de a invata, 

deoarece este interactiva si permite comunicarea bidirectionala. Pentru astfel de persoane, cursurile 

sincronizate online vor fi mai potrivite. 

Un alt mod de a dobândi cunostinte prin intermediul unui mediu online este cautarea pe diferite 

motoare de cautare, cum ar fi Google, Bing etc. Desi acest lucru ajuta la reducerea cantitatii de carti 

pe care trebuie sa le cititi, ar putea exista prea multe surse de informatii pe care trebuie sa le cititi, si 

sa le alegeti pe cele relevante, ceea ce poate duce la supraincarcarea cu informatii. 

      Astfel, cursurile poate fi mai potrivite pentru adultii care își continua educația in timp ce lucrează. 

 

Cursurile traditionale 

 

       Cursurile traditionale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescentii si tinerii adolescenti care 

inca nu s-au alatura fortei de munca. Participarea frecventa la cursuri ii ajuta sa interactioneze cu alte 

persoane de vârsta lor, sa fie mai bine disciplinati, sa urmeze un program regulat si sa-si 

imbunatateasca aptitudinea fizica si vigilenta mentala. 

Învatarea in clasa îi ajuta pe elevi si pe profesori sa se cunoasca mai bine. Acest lucru permite 

profesorilor sa cunoasca elevii si sa evalueze mai bine punctele forte si punctele slabe, sa actioneze 

ca mentori si sa ghideze studentii in posibilitatile lor de cariera. 

Intr-o clasa traditionala, elevii pot sa-si impartaseasca in mod direct opiniile si sa-si clarifice 

propriile intrebari cu profesorul, obtinându-si astfel raspunsurile imediat. 
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Intelegând modelul de întrebari si raspunsuri si sugestiile oferite de profesori cu experienta, 

elevii pot gasi mai multe informatii utile decât atunci când utilizeaza note si sugestii online 

generalizate, disponibile pe internet. 

De asemenea, invatarea în clasa este mai utila datorita unei interactiuni continue intre studenti 

si profesori, deoarece ii ajuta pe elevi sa scape de temerile lor cu privire la examene, ceea ce rareori 

se poate întâmpla cu indrumarea online. 

În cele din urma, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivatia elevilor de a obtine 

note mai mari. 

Ce am învățat din ea? Ce ne-a plăcut la școala online și ce nu? O parte dintre noi s-au simțit ca 

în vacanță. Ei și-au lăsat probabil teancul de teme adunat pe ultima sută de metri. Alții au profitat de 

perioadă ca să recupereze serialele și cărțile de care nu au avut timp. Și, probabil cei mai puțini, și-au 

format un program de lucru zilnic pentru a ține pasul cu materia. 

Indiferent de cum ne-am organizat viața în aceste săptămâni, cu toții am rămas cu anumite 

impresii legate de școala online. Mai jos le puteți citi pe ale mele. 

 

Școala online m-a… eliberat 

 

Cum? De cine m-a eliberat? De monotonia aceluiași program zilnic decis de oameni care nu au 

habar de ritmul de lucru diferit al fiecăruia dintre noi! Unii elevi nu se pot concentra bine dimineața, 

dar învață foarte bine după-amiaza. Alții nu se pot pune în funcțiune de la 8:00, dar lucrează 

spectaculos de pe la 10 ș.a.m.d. Nu intenționez să contest necesitatea unui program fix de lucru. În 

lipsa acestuia, societatea nu ar mai putea funcționa normal. Însă, nu pot nici să neg că libertatea de a-

mi organiza singur programul de studiu m-a determinat să-mi rezolv sarcinile mai eficient și cu mai 

mult drag. 

 

O altfel de atmosferă de lucru, un avantaj pentru introvertiți 

 

În unele săli de clasă din România sunt peste 30 de elevi. Prin urmare, este foarte dificil ca toți 

să aibă șansa să participe activ la fiecare oră. Mai mult, se creează o atmosferă destul de agitată, mai 

ales în pauze. Pentru introvertiți e un adevărat consum de energie să petreci 6 ore într-o încăpere cu 

alte 30 de persoane cu care ești nevoit să socializezi. 

Școala online aduce cu sine un avantaj din acest punct de vedere. Astfel, îți poți scrie și învăța 

lecțiile urcate de profesori pe diverse platforme în liniștea și confortul casei tale. Fără certuri pentru 

nimicuri între colegi. Fără tot felul de presiuni sociale care inevitabil apar atunci când îți împarți 

spațiul cu câteva zeci de persoane. Pentru elevii introvertiți (Vezi aici mai multe despre aceste 

persoane), este o modalitate de lucru ideală. 

Te-ai săturat să stai 10 minute în fața dulapului ca să te hotărăști cu ce te îmbraci pentru școală? 

Să mănânci ceva pe fugă, eventual pe drumul spre liceu, ca să nu întârzii? Școala online te scapă de 

toate aceste mici iritări cotidiene! 

 

Descoperirea unor noi moduri de învățare 

 

Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare 

– învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp am găsit o groază 

de videoclipuri cu lecții predate diferit față de cum eram obișnuit. M-au ajutat să privesc subiectele 

predate la școală dintr-o altă perspectivă. Mai mult, mi-am dat seama că ceea ce la școală se predă în 

50 de minute pot să învăț individual conspectând lecția mult mai rapid. 

Filmele și romanele istorice, cărțile scrise într-o limbă străină studiată, documentarele… Toate 

acestea sunt doar câteva exemple de studiu altfel! Da, vă asigur că veți rămâne cu ceva din ele, chiar 

dacă poate părea că nu. Pe mine unul m-au ajutat! 
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Avantaje și dezavantaje 

 

Până acum v-am prezentat câteva avantaje ale școlii online, dar haideți să vedem și fața cealaltă 

a monedei. Dacă nu v-ați regăsit în rândurile de mai sus, poate că sunteți dintre cei care preferă școala 

clasică. Să vedem câteva argumente în favoarea ei! 

 

Dezorganizarea și procrastinarea, două surse de stress 

 

Primul avantaj menționat în acest articol a fost că îți poți face singur programul de lucru. Pentru 

unii însă asta se poate transforma într-un mare dezavantaj. Lipsa de motivație și senzația de vacanță 

te pot conduce la o procrastinare continuă. Fiind mereu obișnuit ca sarcinile și programul să-ți fie 

dictate de profesori, te trezești că acum trebuie să te organizezi singur. În consecință, ești confuz și 

nu știi de unde să începi. 

Notificările de pe Classroom nu se mai opresc. Te-ai trezit la 11 și nu ai niciun chef să te apuci 

acum de teme, soarele îți face cu ochiul și serialele te așteaptă. O duminică înainte să înceapă școala, 

te apuci să-ți faci temele, stresat de cantitatea gigantică a acestora. Probabil că am exagerat, dar cine 

nu se regăsește măcar puțin în acest scenariu? 

 

Îmi lipsește socializarea 

 

Te auzi spunându-ți des asta? Ei bine, dacă pentru unii atmosfera liniștită de lucru de acasă și 

lipsa colegilor gălăgioși sunt fantastice, pentru alții e exact invers. Ne lipsesc colegii, prietenii de la 

școală, chiar și… profesorii! Ni se pare inuman să stăm închiși în casă, fără niciun amic cu care să ne 

vedem. Of, of! Școala asta online! 

 

Nu uita de școală, fie ea și online! 

 

Bună sau rea, școala online ne ține până la urmă conectați la materie. Ca urmare, nu ne vom 

întoarce la școală cu șocul că nu ne mai aducem aminte nimic, deși urmează să dăm tezele. 

Voi încheia printr-un îndemn. Mai amintiți-vă din când în când și de temele postate de profesori 

online, de lecții, de caiete… Nu mult, o oră pe zi. Așa veți evita să vă apucați de plâns în fața miilor 

de teme adunate cu două zile înainte de reînceperea școlii. Și nu uitați să vă bucurați de această 

deconectare de la ritmul galopant din cursul anului, rămânând totodată sănătoși! 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII" / Școala online 

 

 

DUMITRASC VIOREL 
 

 

În societatea umană actuală aflată sub imperiul vitezei, al schimbului permanent de informații 

și al perimării rapide a celor până recent valabile, dezvoltarea profesională permanentă a cadrelor 

didactice este mai mult decât necesară. Un om implicat în procesul de învățământ trebuie să se 

pregătescă permanent, dar pregătirea sa nu trebuie să aibă în vedere doar acumularea de informații, 

ci dobândirea de cunoștințe, abilități, deprinderi, care îi pot fi de folos, la un moment dat, în procesul 

de a pregăti pentru viitor tânăra generație. 

Actualii copii sunt viitorii adulți, care peste 10 – 15 ani se vor afla în pragul integrării în viața 

activă, unii își vor găsi locuri de muncă, compatibile sau nu cu bagajul de cunoștințe dobândit anterior 

și cu deprinderile acumulate, iar alți actuali elevi vor fi intergrați, datorită unor cunoștințe și abilități 

dobândite, în procesul decizional. Urmare acestui fapt, este de datoria cadrului didactic să insufle 

propriilor elevi dorința de documentare, instruire, culturalizare și adaptare individuală, permanentă, 

la realitățile unei lumi aflate într-o permanentă schimbare. Un viitor adult care are dezvoltată de 

timpuriu capacitatea de a se auto-instrui, va reuși să se adapteze la schimbările ivite pe piața muncii, 

atunci când deprinderile și cunoștințele anterior dobândite, nu vor permite încadrarea sa pe un loc de 

muncă aferent. Ori este imposibil ca un cadru didactic ce nu are în vedere permanenta sa pregătire, 

adaptarea la noile realități, un cadru didactic care este blazat, se mulțumește cu faptul că este titular 

în învățământ și a obținut gradele didactice care îi securizează postul și îi asigură un nivel salarial 

acceptabil, să reușească a induce, a determina formarea la elevii săi a unor deprinderi pozitive, de a-

i ”învăța să învețe”. 

Ceea ce caracterizează apariția și dinamica nevoilor de formare profesională este determinismul 

lor multiplu, alcătuit din cauze, factori, condiții și influențe ce acționează și se combină în contexte 

diferite, uneori convergente, alteori divergente, în care determinările sociale se îmbină sau se 

confruntă cu cele individuale. De asemenea, nevoile de formare profesională se disting nu doar prin 

determinismul lor multiplu, dar, în legătură cu aceasta, și prin faptul că cea mai mare parte a 

contextului cauzal care le generează scapă controlului instituției sau sistemului de învățământ în 

ansamblul său. Nevoile de formare profesională se disting și prin caracterul lor foarte specific, 

conținutul lor fiind determinat de conținutul profesiei de cadru didactic, de cerințele exercitării 

profesiei respective. 

Formarea permanentă surprinde procesul de integrare a personalității conform unui model 

acțional realizat cu scopul adaptabilității persoanei. Sub acest aspect am reușit să identific câteva 

coordonate ale dezvoltării personale a cadrului didactic care răspunde exigențelor informaționale, în 

aceste vremuri când neutilizarea calculatorului și a celorlalte componente IT, necunoașterea 

modalităților de funcționare a acestor instrumente a devenit de neconceput. 

În acest scop sunt primordiale acele nevoi ale  perfecționării care îi permit accesarea unui loc 

de muncă și menținerea acestuia, astfel încât să poată asigura condițiile materiale necesare sieși, dar 

și membrilor familiei, pe care decide, de cele mai multe ori să și-o întemeieze. Nevoile personale 

vizează nemijlocit persoana, nu procesul sau sistemul, însă au importanță pentru proces și acționează 

dinspre persoană către sistem, și nu dinspre sistem către persoană. Acționând ca nevoi umane, nevoile 

personale se disting prin aceea că se constituie ca o componentă a sistemului motivațional al 

personalității, potrivit unei logici subiective. 

Rolul şi statutul cadrului didactic, au suferit importante modificări în vremurile actuale, când 

acesul elevului la informație nu se mai realizează exclusiv prin mijlocirea cadrului didactic, când 

orice persoană care are la îndemână un terminal PC cu acces la internet, poate afla aproape orice 

informație care îi este necesară într-un anumit moment al vieții. Astfel, cadrul didactic nu mai este 
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văzut doar ca un transmiţător de informaţii şi cunoştinţe. El devine un gânditor şi un agent care trebuie 

să ia decizii iar în activitatea cu elevii devine un model şi un mediator. Ca model, cadrul didactic 

demonstrează în mod frecvent procesele de gândire şi explorare, iar ca mediator el este „interfaţă” 

între cel care învaţă şi mediul de învăţare, ajutând elevii să organizeze, să filtreze şi să interpreteze 

informaţiile. 

Profesorul, în urma parcurgerii unor forme de pregătire, de perfecționare, dar și ca urmare a 

propriilor constatări dobândite pe parcursul exercitării profesiei, îşi construieşte propriul stil didactic 

adecvat noilor schimbări, stil ce se reflectă în mai multe direcţii de acţiune. 

Pe perioada carierei de profesor unul din cele mai importante aspecte este menţinerea motivaţiei 

pentru dezvoltarea profesională în cadrul carierei didactice. Acest aspect este tot mai greu de realizat, 

atât datorită tentațiilor de ordin material oferite de alte domenii de activitate unde remunerația este 

superioară, cât și datorită dificultăților ivite în cadrul sistemului de învățământ în ultimii ani, cum ar 

fi desele modificări legislative impuse de viziunea fiecărui vremelnic ocupant al fotoliului ministerial 

dar mai ales problemele din ce în ce mai grave determinate de catastrofa demografică existentă în țara 

noastră. 

Acum, în societatea informațională, este de neconceput desfășurarea activității didactice, 

interacțiunea elevi – profesor, fără existența acestor mijloace de comunicare. Ori este cunoscută 

situația existentă, conform căreia sunt foarte rare cazurile în care școala sau administrația locală se 

implică în dotarea cadrelor didactice cu aceste mijloace de învățământ. Totul, de la achiziționarea 

unui laptop și până la banala încărcare a unui cartuș de imprimantă are la bază efortul financiar 

exclusiv al profesorului. 

Aceste aspecte financiare influențează în sens negativ dezvoltarea profesională a cadrului 

didactic, conducând la plafonarea sau chiar plecarea din sistem a unor colegi.  

Pe parcursul activității desfășurate alături de elevi, am constatat că unul dintre cele mai 

importante aspecte care pot determină succesul sau insuccesul demersului didactic este reprezentat 

de stabilirea unei relații (chiar) afective între cadrul didactic și elevi. Dacă elevii nu vin la școală cu 

”zâmbetul pe buze”, cu dorința și curioziatea de a afla lucruri noi, dacă nu văd în profesorul  lor un 

prieten mai mare care este total dedicat activității la clasă, dacă acesta nu reușește să le transmită 

bunătate înainte de orice altceva, atunci nu văd cum va reuși să realizeze alte lucruri, mult mai 

abstracte și mai dificile. 

Un cadru didactic dăruit profesiei și implicat în dezvoltarea profesională personală manifestă o 

deosebită preocupare pentru cunoaşterea elevilor, a nevoilor, intereselor, dificultăţilor şi problemelor 

acestora. Elevul trebuie să fie ascultat cu răbdare, lăsat să se exprime, să-şi manifeste opinia, să se 

dezvăluie, să acţioneze. Acesta trebuie acceptat aşa cum este, trebuie sprijinit să fie el însuşi, să-şi 

manifeste personalitatea şi propria valoare, să-şi găsească propriul său drum în realizarea sa deplină.  

Relaţia democratică dintre profesor şi elevi consolidează noile roluri ale profesorului de: 

organizator, îndrumător, consilier, mediator, moderator, manager al procesului educaţional, evaluator 

etc. astfel că aceasta câştigă în dinamism şi în flexibilitate, facilitează o comunicare reală între cei doi 

protagonişti ai actului educaţional. 

Profesorul se preocupă în mod constant de crearea condiţiilor necesare afirmării performanţelor 

maximale ale fiecărui elev, sunt construite condiţii reale de succes şcolar şi social. De asemenea, 

capacităţile cognitive, afectiv-motivaţionale, comportamentele, atitudinile, deprinderile, priceperile 

sunt astfel supuse de către profesor unei investigaţii la care şi elevii participă cu mai mare interes, 

multitudinea şi varietatea noilor tehnici şi instrumente de evaluare ajutându-i să transpună creativ 

ceea ce au acumulat. 

Scopul activităţilor desfăşurate în şcoală se centrează pe educaţia caracterului, inteligenţei, 

sensibilităţii, voinţei şi atitudinilor, pe educaţia ecologică, pe educaţia pentru democraţie, pentru 

participare şi dezvoltare, pentru toleranţă, pentru respectul propriei persoane şi a celuilalt, pentru 

educaţie multiculturală şi pluralism, pentru educaţia patriotică și spirituală, direcţii în care rolul 

profesorului este hotărâtor. 

Este de datoria fiecărui cadru didactic să dobândească, printr-o continuă formare, acele 

competențe profesionale necesare pentru a reuși să cultive în sufletul elevilor săi sentimente de 
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bunătate, înțelegere, acceptare, compasiune față de semenii săi, dar și altele mai generale și mai 

abstracte, cum ar fi patriotismul, conștiința națională și europeană.  

Un aspect important este reprezentat de exemplul personal al cadrului didactic, atât în 

activitatea profesională, dar mai ales de modul în care se desfășoară viața sa personală și familială. 

De cele mai multe ori, spiritualitatea cadrului didactic se transmite și elevilor săi, într-o măsură mai 

mai mare sau mai mică. 

 

Formarea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice trebuie să ia în considerare 

schimbările curriculare propuse şi să se centreze în jurul acestora. Noile planuri de învăţământ, noile 

concepţii integratoare, inter-, pluri- sau multidisciplinare, concepţia modulară, noile moduri de 

abordare a cunoaşterii, concepţia metodologică necesară realizării unui învăţământ obligatoriu, 

introducerea informaticii, sunt doar câteva exemple de domenii în care e nevoie stringentă de 

intervenţie prin formarea permanentă profesională. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. preșc.  Dumitrașcu Cornelia Diana                                                             

Grădinița ”101 Dalmațieni” 

 

 

Motto: ”Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se 

adapteze”.                                                                                                       (Maria Montessori) 

 

Educaţia formează copilul pentru viața de adult, întrucât permite o adaptare mai uşoară la 

mediul social ambiant şi-i indică drumul către cele mai înalte îndatoriri ale omului către societate. 

Educaţia devine eficientă prin mijloacele ṣi metodele de transmitere la nivelul fiecărui individ, 

al comunităţii respective, cultural, economic, tehnologic, istoric, social. 

Ȋntr-o societate în care informaţia devine din ce în ce mai importantă ca sursă de supravieţuire 

ṣi ca instrument de dezvoltare, educaţia capată rolul esenţial de a pregăti individul pentru o societate 

a informaţiei. 

Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă ṣi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea mijloacelor de învătământ moderne de creare a evenimentelor pentru realizarea 

unei imaginii unice ṣi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.Managerul unei organizații 

școlare poate  promova în mediul intern și extern al unității o imagine pozitivă a acesteia,printr-o 

planificare riguroasă, folosind metodele și tehnicile potrivite,implicând atât cadrele didactice ,cât și 

personalul administrativ. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Motivaţia unor activităţi de parteneriat reprezintă înţelegerea necesităţii de a integra grădiniţa 

în mediul comunitar ca partener egal şi consecvent în formarea viitorului cetăţean. 

Activităţile desfăşurate în parteneriat într-o grădiniţă sunt modalităţi propice pentru atingerea 

unor astfel de scopuri, armonia ṣi schimbul de experienţă dintre colegi, activităţile desfăşurându-se 

într-o atmosferă de voie bună, având, pe lângă valoarea social educativă, un efect recreativ. 

Proiectele educaţionale realizate cu diferiţi parteneri locali sunt foarte atractive, iar copiii 

participă activ şi eficient la acestea. Stimulându-le curiozitatea şi iniţiativa copiii solicită participarea, 

implicarea în mai multe activităţi de acest fel. 

În realizarea acestor tipuri de activităţi sunt implicaţi copiii, familia, grădiniţa şi comunitatea 

locală, iar prezenţa sistematică a părinţilor şi a comunităţii în „viaţa grădiniţei“ sporesc interesul 

pentru educarea integrală a copiilor contribuind la promovarea imaginii grădiniţei. 

Imaginea unei instituţii se gestionează ca orice obiect de bun public, iar în unele situaţii 

imaginea unei instituţii este mai valoroasă decât întreg patrimoniul grădiniţei respective.Ea se poate 

reprezenta ca un complex de idei, impresii pe care o persoană le asociază unui serviciu educaţional. 

Gradul de evaluare a nivelului de cunoaştere a publicului se poate face pe baza unui chestionar aplicat 

în special beneficiarilor indirecții ai educației. 
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Principalele instituţii de intermediere a imaginii sunt mass-media, iar principalii manipulatori 

de informaţie sunt cei ce au atribuţii în colectarea şi preluarea acestora. 

Strategia de creare a imaginii unei unităţi de învăţământ reprezintă realizarea ṣi consolidarea 

identităţii în cadrul mentalului individual ṣi colectiv. Ȋntr-o instituţie managerul educaţional împreună 

cu cadrele didactice trebuie să contribuie la crearea unui climat academic, credibilităţii, încrederii, 

imagini deosebite ṣi clare, unui statut de seriozitate, profesionalism, moralitate, respectul ṣi loilitatea, 

reuṣitei prin obţinerea unor rezultate bune. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  

 

 

BIBLIOGRAFIE:  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Prof. înv. primar Elena Dumitrașcu 

Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, Roznov, Neamț 

 

 

 
Traversăm o perioadă cu foarte mari provocări pentru educație, dar activitatea școlară trebuie 

să continue în orice condiții, deoarece timpul nu așteaptă să se stabilizeze situația epidemiologică, iar 

noi, profesorii, trebuie să facem tot posibilul ca învățarea să fie semnificativă. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să reacționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale beneficiarilor actului educațional, presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate 

al acestora, cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de 

maximă eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a 

secolului XXI și să pregătescă elevii pentru viitor. 

Prezentul ne-a obligat să ne adaptăm oferta didactică cu activități realizate în online. Pentru ca 

aceast tip de activitate didactică să fie eficient, trebuie ca profesorul să aibă în vedere parcurgerea 

unor pași, dintre care amintesc: restabilirea legătura cu elevii și familiile acestora; informarea 

constantă cu privire la starea elevilor; identificarea nevoilor de sprijin ale elevilor; susținerea 

motivației pentru învățare; susținerea elevilor în stabilirea unor rutine sănătoase; definitivarea și 

urmărirea rezultatelor învățării; acordarea constantă a feedback-ului, și încurajarea elevilor să-și 

acorde feedback reciproc; folosirea situației de criză ca sursă și oportunitate de învățare; raportarea 

la mediul de învățare de acasă, al fiecărui elev; oferirea sprijinului pentru crearea unui mediu optim 

de învățare și de acasă; facilitarea învățării în grup și împărtășirea experiențelor personale cu ceilalți, 

pentru că asta poate diminua sentimentul de izolare; adaptarea sarcinilor de lucru la mediul de învățare 

al elevului; utilizarea filmelor demontrative pentru promovarea imaginii școlii. 

Promovarea imaginii unității școlare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei 

trei parteneri educaționali: școală-elevi-părinți. O școală responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunității. Școala nu poate funcționa bine fără sprijinul comunității, aceasta reprezintă 

o resursă, oferindu-și serviciile și altor membri ai comunității pe lângă tinerii școlarizați și contribuind 

astfel la dezvoltarea comunității și altfel decât prin realizarea educației formale. Se încearcă prin 

cuvinte și imagini să se creeze cea mai bună imagine posibilă și să convingă asupra produsului 

educațional oferit. 

Marketingul ne asigură  ,,siguranța că ceea ce avem de oferit este ceea ce doresc beneficiarii 

ofertei educaționale”. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 
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așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine beneficiarii actului educațional. Anticiparea nevoilor educaționale, nu 

înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele sale distincte pentru a oferi doar 

programele care sunt la modă la un moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori 

de educație care să fie interesați de oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât 

mai atractivă. 
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GRĂDINIȚA ONLI-NE 

 

 

 

PROF. ÎNV. PREȘC. DUMITRESCU IRINA 

G. P. P. MICUL PRINȚ PITEȘTI 

 

 

 
Una din cele mai mari provocări ale perioadei actuale o reprezintă învățarea online. 

Dacă pentru ciclul primar lucrurile sunt clare, deoarece există o programă care trebuie 

respectată, iar atenția copiilor este mai ușor de captat, în cazul preșcolarilor este ceva mai dificil să 

desfășurăm învățarea online.  

În primul rând, copiii trebuie să înțeleagă de ce nu mai pot merge la grădiniță, iar apoi să rămână 

atenți în fața ecranului, unde nu au parte de interacțiune directă cu educatoarea și colegii. 

Pentru educatori, principala provocare în învățarea online este  să mențină interesul și curiozitatea copiilor, 

păstrând în același timp obiectivele educaționale. Pentru a face acest lucru este nevoie, în primul rând, de 

implicarea și cooperarea părinților, care să le explice copiilor, alături de educatori, de ce trebuie să se 

conecteze online. 

Poate ajuta să le spunem că doar clădirea grădiniței este închisă, dar învățarea continuă. 

Este important ca și părinții să înțeleagă care este diferența între un curs online și un proces de 

învățare online. Acesta din urmă presupune conectare, ce facilitează învățarea. Prin onestitatea 

educatorilor și deschiderea părinților, se creează și se consolidează o comunitate. 

Învățarea nu este un proces de predare uni-direcțional, ci este o experiență, a cărei principală 

componentă este conectarea umană. În momentul în care are loc trecerea de la învățarea în grădiniță 

la învățarea online, este necesară setarea unor coordonate care să faciliteze procesul. În primul rând, 

trebuie stabilită durata orelor, care va ține cont de grupele de vârstă, dar și de specificul copiilor. La 

început, tranziția se face ușor, întocmai ca și la intrarea la grădiniță. Este recomandat să se înceapă 

cu 2 sesiuni online pe săptămână. Ulterior, numărul și durata lor poate crește, diferențiat pe grupe de 

vârstă. Pentru grupele 2-3 ani se recomandă sesiuni de 20-30 de minute/zi, urmând ca durata să 

crească și să ajungă la 40 de minute la grupele 4-5 și 5-6 ani. 

Ca și în cazul învățării la clasă, în învățarea online contează calitatea, nu cantitatea. Este extrem de important 

ca educatorul să creeze o experiență valoroasă pentru copii și să nu uite că, la vârste pre-școlare, 

învățarea se face prin joacă. Provocarea este continuarea experienței de joacă și în mediul online. 

Acest lucru se poate realiza prin concentrarea exclusivă pe nevoile copilului. De mare ajutor este și 

consecvența și păstrarea rutinei. Înainte de conectarea la lecțiile online, este recomandat pentru copil 

să mănânce, să aibă puțin timp pentru joacă și să fie încurajat de părinți să se conecteze la toate 

lecțiile, nu doar aleatoriu. 

Învățarea devine atractivă prin stimularea simțurilor copilului – ce vede, ce aude, ce simte. 

Astfel, educatorul estimează impactul pe care activitatea aleasă îl are asupra copilului, ținând cont de 

vârstă, de stilul de învățare și de obiectivele învățării.  Este foarte important să identificăm în ce pas 

al tranziției este copilul. 

Pentru unii copii este dificil să stea în fața ecranului și au nevoie de mai mult sprijin din partea 

părinților și înțelegere din partea educatorilor. Copilul nu trebuie să resimtă presiunea lecției online, 

ci să se simtă bine în fața ecranului. Extrem de important este ca și părintele să se simtă bine și să 

creadă în proces. 

Pentru a ușura concentrarea, este recomandat ca sesiunile să înceapă prin cântece, jocuri sau 

exerciții fizice, iar în timpul lecției să fie inserate diferite activități care să încurajeze mișcarea. 
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Este important ca părinții să nu pună presiune mare asupra copiilor și să înțeleagă că nevoia de 

conectare primează.Copiii au nevoie de o rutină stabilă și să se conecteze la ceva familiar. Astfel, ei 

pot intra cu 10 minute înainte de sesiunea propriu-zisă, pentru a beneficia de acea conectare și relație 

specială cu educatorul. Se ține cont de preferințele copilului și de starea lui din acel moment. Copiii 

care nu pot sta și vor să facă altceva trebuie lăsați, pentru că oricum vor auzi pe fundal și vor prinde 

noțiunile esențiale. Este recomandat ca educatorii să diferențieze activitățile în funcție de nivelul 

copiilor, iar părinților să li se explice că există diferite tipuri de inteligență și ritmuri de învățare, care 

trebuie respectate. 

Atunci când copiii își pierd concentrarea, se pot introduce așa numitele brain breaks, acele 

modalități prin care copiii sunt readuși în atenție prin jocuri scurte, activități fizice alerte, etc.  

O altă unealtă extrem de importantă este folosirea vocabularului pozitiv, prin care copiii să 

înțeleagă ce așteptări avem de la ei, dar să ia în continuare totul în joacă. Obiectivul principal al 

educatorului ar trebui să fie starea de bine și de fericire a copiilor. 
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Activitățile online la grădiniță 

 
 

Prof. Înv. Primar și Preșcolar Dumitrescu Nicoleta 

Grădinița Nr. 272, București 
 

 

Pandemia provocată de Covid-19 a avut urmări asupra tuturor dimensiunilor existențiale ale 

omenirii: medicale, sociale, economice, culturale, educaționale, psihologice, etc. Datorită normelor 

ce trebuiesc respectate în această perioadă, activitățile desfășurate în toate domeniile au suportat 

modificării, fiind adaptate noilor cerințe. Nici educația nu face excepție, motiv pentru care s-a încercat 

găsirea unor variante de desfășuare a procesului educațional, la toate nivelurile sistemului de 

învățământ, care să asigure continuitatea învățării educabililor. 

La nivelul învățământului preșcolar activitățile online au fost proiectate și desfășurate: 

➢ În mod SINCRON, cu întreaga grupă sau cu grupuri mici de preșcolari, cel puțin o dată pe 

săptămână cu o durată10-30 minute, în funcție de nivelul de vârstă. 

➢ În mod ASINCRON, cu transmiterea sarcinilor de lucru către preșcolari: prin poșta locală, 

intermediari, angajații grădiniței, etc.; pe platforma grădiniței; grupuri restrânse (whatsapp, 

Facebook, Messenger,etc.) 

EVALUAREA/FEEDBACK-UL a presupus: 

• Obținerea feedback-ului prin colaborarea părinților; 

• Realizarea unor filme de sinteză a zilei, săptămânii/ proiectului tematic. 

Adaptarea la situația existentă venit cu provocări pentru toate părțile implicate, pornind de la 

educatori și până la copii și părinți, care au trebuit să-și unească eforturile pentru a asigura defășurarea 

activităților instructiv-educative. 

Cadrele didactice au fost puse în situația de a-și perfecționa abilitățile de a utiliza tehnologia, 

diferite aplicații și platforme educaționale pentru a planifica și desfășura activități educaționale de 

calitate, care să fie conforme cu nivelul și particularitățile de vârstă ale preșcolarilor, dar și cu nevoile 

și interesele lor în vederea unei dezvoltări armonioase. 

Tehnologiile educaţionale presupun mijloace şi metode, structuri şi forme diferite care 

coreleaza diferite concepte operaţionale: proiectul pedagogic, mesajele educaţionale, conexiunea 

inversă etc.  

Integrarea tehnologiilor educaţionale în cadrul învăţământului formativ presupune ca grădiniţa 

să se centreze pe dezvoltarea gândirii, selectând prin aceasta conţinutul, metodele, formele şi criteriile 

de formare şi evaluare, adică să elaboreze acea tehnologie educaţională care dezvoltă un anumit stil 

de învăţare cu efect durabil. 

Educatorul în era digitală trebuie: să fie capabil să-și adapteze practicile de instruire la nevoile 

copiilor, să răspundă critic și creativ noilor tehnologii pentru comunicarea cu preșcolarii,  să combine 

TIC cu metodele tradiționale pedagogice, să-și asume învățarea continuă, să-și organizeze optim 

lecțiile folosind resursele existente, să colaboreze pentru asigurarea accesului fiecărui preșcolar la 

educație, implicit al celei  online. 

Tipologia activităților instructiv-educative desfășurate în grădiniță a fost adaptată mediului 

online, pentru a se asigura succesul acestora, prin folosirea unor materiale didactice și resurse 

specifice cum ar fi: platforme și aplicații educaționale, materiale audio-video transmise pe grupurile 

de părinți, link-uri către filmulețe educative, povești, jocuri educative create pe site-uri specializate. 

Aceste resurse au fost selectate în așa fel încât să fie accesibile părinților, pentru ca aceștia la rândul 

lor să răspundă în consecință, ajutându-i pe preșcolari. Astfel că implicarea și sprijinul părinților au 
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fost esențiale în asigurarea participării preșcolarilor la activitățile online, atât în ceea ce privește 

activitățile susținute sincron, cât și asincron.  

Întâlnirile sincron pe lângă transmiterea de conținuturi (ca și cele sincron) au avantajul major 

că păstrează ideea de apartenență la grupul și programul școlar, copiii se văd, se aud, comunică, 

socializează.  

Experiența online la vârsta timpurie este despre: a crea emoție, a crea o poveste, a învăța să fim 

altfel,etc prin adaptarea tuturor părților implicate, prin cooperare, colaborare, muncă în echipă prin 

dezvoltarea unor abilități specifice, asfel încât să se abțină rezultatele cele mai bune din partea 

preșcolarilor prin participarea acestora la activități online de calitate. 

Calitatea și diversitatea activitățile instructiv-educative desfășurate online cu preșcolarii, devin 

vectori și factori fundamentali în aprecierea și valorizarea întregii unități de învățământ în ierahia sau 

topul instituțiilor de învățământ în cadrul comunității în care funcționează. Cu cât implicarea cadrelor 

didactice și capacitatea acestora de adaptare la nou și la contexte diferite, în special profesional, este 

mai mare, cu atât rezultate muncii lor vor fi de o calitate superioară. Este vorba de abilitatea și 

capacitatea cadrelor didactice de a se perfecționa continuu, asfel încât prin activitățile desfășurate la 

clasă să asigure succesul școlar al preșcolarilor și implicit să promoveze imaginea instituției de 

învățământ. 
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IMAGINEA ȘCOLII ÎN COMUNITATE 

 

 

Prof. înv. primar: Dumitrescu Veronica, 

Școala Gimnazială Băduleşti Dâmbovița 
 

 

Şcoala  are menirea de a forma personalităţile astfel încât ele sa fie  contemporane cu                                                                                                                                    

prezentul şi pregătite pentru viitor.Educarea la elevi a spiritului de independenţă este o necesitate 

impusă de realitatea obiectivă.  

Elevii de azi trăiesc într-un climat social care este favorabil elevului, iniţiativei, curajului de 

acţiune. Ei observă realitatea în continuă schimbare sub acţiunea omului înarmat cu stiinţa şi tehnica 

în necontenit progres. De aceea, ei compară şi gândesc. Şcoala sprijinită de familie şi comunitatea 

prin cunoştinţele, deprinderile şi priceperile pe care le transmit copiilor, le ajută acestora să-şi 

dezvolte şi capacitatea de a se orienta corect manifestările lor de independenţă. În al doilea rând, 

spiritul de independenţă este necesar pentru perioada când şcoala nu va mai fi de faţă, când omul 

integrat în societate este nevoit să înveţe si să se adapteze singur.       

Ȋntr-o instituție școlară pot fi oferite următoarele servicii educaționale: cursuri, seminarii, 

conferințe, sesiuni de comunicări, spectacole, activități culturale ȋn biblioteci, activități extrașcolare, 

etc. Cu alte cuvinte, promovarea  imaginii școlii implică o activitate umană sau un sistem de activități 

orientate spre satisfacerea cerințelor consumatorilor actuali și potențiali. Ȋntr-o școală, promovarea 

modelelor de bune practice mai ales in cazul cadrelor didactice, aduce  un plus de notorietate, unității 

respective.  

Cadrele didactice vor fi mult mai stimulate și mai receptive ȋn adoptarea unor metode și 

procedee didactice noi, de actualitate, axate pe nevoile actuale ale elevilor.Promovarea  ȋn domeniul 

educational necesită din partea cadrelor didactice dăruire, perseverență, consecvență, cinste, dragoste 

pentru elevi. Alături de școală care asigură maxima comunicare ȋntre generații, familia și comunitatea 

au o deosebită valoare ȋn formarea personalității copilului.Parteneriatele dintre școlii, familii și 

comunități pot: ajuta profesorii ȋn munca lor, perfecționa abilitățile școlare ale elevilor, ȋmbunătăți 

abilitățile educaționale ale părinților, dezvolta abilitățile educaționale ale părinților, dezvolta 

abilitățile de lideri ale părinților, conecta familiile cu membrii școlii și ai comunității, stimula serviciul 

comunității și suport familiilor, crea un mediu mai sigur ȋn școli.  

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorința de a ajuta elevii să aibe 

succes la școală și mai târziu, ȋn viață. Pe lângă acest aspect o importanță majoră o au și factorii de 

mediu. Starea socială sau nevoile speciale ale copiilor  pot determina apetitul sau dezinteresul față de 

educație. Școala oferă servicii și copiilor cu cerințe educative special, de aceea se obligă să asigure și 

servicii de specialitate: recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență medicală i 

socială. Așadar, ȋn campaniile de promovare a imaginii școlii trebuie să fie incluse și dovezile unor 

reușite integrări sociale ale copiilor cu CES.  

Ȋn vederea creării condițiilor optime pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi special este necesar 

ca școala, familia și comunitatea să preia responsabilitatea diferitelor atribuții pe parcursul stadiilor 

de dezvoltare a copiilor. O cooperare bazată pe ȋncredere asigură integrarea lor socială. Ȋn calitate de 

ofertante, școlile trebuie să țină relații strânse cu publicul, cu exponenții colectivității umane și 

consumatorii potențiali. Organismele publice, organizațiile neguvernamentale, mediile de informare 

ȋn masă reprezintă un partener privilegiat al serviciilor educaționale.  
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Un prim demers al activitățiilor de promovare constă ȋn cunoașterea cerințelor consumatorilor. 

Investigarea cererii de educație necesită evaluarea structurii și dimensiunilor ei, a reprezentării 

spațiale și a eșalonării ȋn timp, a sesizării unor tendințe ȋnregistrate.  

Investigarea potențialilor consumatori de educație presupune cunoașterea imaginilor pe care le 

au ei despre valorile și serviciile educaționale, despre raportul educație- cultură- civilizație. Omul 

educat este și cult, având o capacitate deosebită de a obține recunoașterea socială a valorii sale, el ȋși 

pune cunoștințele și calitățile personale ȋn serviciul unei bune adaptări la viața socială.  

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consecrate cererii de 

educație. Informațiile necesare cercetării structurii ofertei se pot obține din surse primare cum ar fi : 

anchete de teren, studii, rapoarte, documentații, sinteze, statistici, cât și din surse secundare cum ar fi 

mass-media. Pe baza acestora se pot cunoaște dimensiunile ofertei educaționale pe o perioadă 

determinate de timp, se pot face evaluări cu standardele consacrate, se pot face comparații ȋn interiorul 

sau pe medii sociale.  

Educația oferă modele. Acestea pot influența ȋn funcție de perioada de viață ȋn care au loc. 

Astfel, vârsta dominantă de căutare, alegere și asimilarea modelelor este adolescent. Cercetând 

funcțiile idealului educational ne vom convinge de așteptările pe care le au adolescenții ȋn relație cu 

modelele existente ȋn spatial școlar. Ei știu că fiecare om are un  ideal spre care aleargă pentr a-l 

ȋnfăptui, alegându-și unul sau mai multe modele. Acestea pot fi din cărți, din familie, din istorie, din 

viața curentă. Ȋn școală, dominant este modelul educatorului. Importantă este și cunoașterea motivelor 

ce se opun deciziei de consum al educației. Aceste motive ar fi: nivelul veniturilor, distanța, 

transportul, programul educational, timpul disponibil, o altă ofertă mai avantajoasă.  

Comportamentul post consum se apreciază prin estimarea indicelui de satisfacție. Adică, 

absolvenții unei școli sunt ȋn măsură să facă aprecieri dacă așteptările lor au fost satisfăcute ȋn 

decursul anilor de studii și ce nu a corespuns cu aceste așteptări ale sale.  
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NOI ABORDĂRI ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE LA PREȘCOLARI 

Profesor învățământ preșcolar: Dumitriu Alina 

Grădinița cu P. P. Nr. 2 Focșani 

Situația cu care ne confruntăm în prezent este una fără precedent în istoria modernă, motiv 

pentru care nu există, deocamdată, un răspuns predefinit sau o soluție testată și verificată. Contextul 

actual ne constrânge și, totodată, ne provoacă să identificăm noi moduri prin care să ne atingem 

obiectivele pe care ni le-am propus în dezvoltarea preșcolarilor. 

În momentul în care ne gândim la sesiunile online, trebuie să ne gândim la nevoile copilului la 

această vârstă. Tranziția este similară cu intrarea copilului la grădiniță, pentru că este un alt tip de 

experiență, nouă, diferită. Copiii au o altă disponibilitate dacă înțeleg că grădinița este acum online. 

Este tot o adaptare, ca și începutul de grădiniță, așa că totul trebuie abordat treptat, în funcție de vârstă. 

Durata trebuie să fie legată de cât timp se poate focusa un copil la diferite vârste. Până să intre în 

online, copilul trebuie pregătit exact așa cum este pregătit atunci când merge la grădiniță. Să se 

trezească la timp, să își facă rutina de dimineață, să mănânce micul dejun. 

Mediul digital este mult mai confortabil pentru copii, dar aceștia depind de suportul părinților. 

Așadar, în această perioadă se accentuează importanța parteneriatului grădiniță-familie. Dacă 

părintele va înțelege importanța experienței de predare, fie ea și online, atunci va putea să ofere 

copilului sprijin și să îl susțină în procesul de învățare. Trebuie înțelese și temerile părintelui, pentru 

că odată securizat părintele, el va transmite sentimentul de securitate și copilului. Atât părinții cât și 

educatorii trebuie să înțeleagă că experiența este centrată pe copil și trebuie urmărit interesul acestuia. 

Copiii au aceleași nevoi pe care le au și în grădiniță:să își arate jucăriile, să folosească mâinile, să 

miroasă, să audă, etc. De aceea, este bine să alegem în online activități cu care copiii sunt deja 

familiari de la clasă.  

Ca și în format fizic, educatorul este acolo pentru a-l ghida pe copil să descopere lumea. El este 

prezent pentru copii, nu pentru părinți. Este important este să le oferim copiilor o experiență de 

învățare în care să se simtă ascultați și valorizați.  În mediul online, putem transmite emoție prin 

gesturi, prin voce și putem fi alături de copil, chiar dacă nu suntem prezenți fizic lângă el. Este 

important să adresăm întrebări copiilor, pentru a vedea cum se simt, ce griji au, ce s-a întâmplat cu 

ei. Este foarte important să fim alături de copii și ei să simtă asta. 

Pentru a facilita relația cadru didactic-părinte, o modalitate eficientă și ușoară de a comunica și 

de a strânge informații într-un timp scurt este aplicarea unor chestionare. 

Chestionarele se pot aplica pentru a descoperi: 

• variantele de comunicare adecvate/ la dispoziție pentru activitatea pe platforme sincron și

asincron; 

• variantele de transmiterea a sugestiilor de activităţi recomandate;

• variantele de difuzare legală a fotografiilor, filmelor realizate în scop de diseminare

Abordări pentru alegerea conținutului și desfășurarea activităților cu copiii:

• Se poate construi o rutină comună:  de exemplu, Povestea de seară poate fi stabilită în fiecare

seară la o anumită oră și citită prin rotație, de fiecare dintre educatoare, pentru toți copiii care se 

conectează. 

• Se pot stabili 2-3 întâlniri sincron pe săptămână, la ore diferite, astfel încât să poată participa

cel puţin o dată fiecare copil. 

• Să oferim feedback pentru activitatea săptămânii și să obținem de la copii propuneri pentru

temele următoare de studiu. 
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• Să alegem temele săptămânale în raport cu viața reală, de zi cu zi, de anotimp, locul în care

trăiesc copii. 

• Să oferim copiilor posibilitatea de a alege teme de studiu, pentru proiecte individuale, pe care

să le aprofundeze cu sprijinul familiei. 

• Să propunem teme care să fie legate de preocupările și activitățile părinților, oferindu-le

posibilitatea de a împărtăși copiilor din viața lor profesională. 

• Să oferim activități în care să se facă apel la cărți pentru a trezi interesul pentru lectură și

informație, pentru frumusețea limbii române 

• Să utilizăm în activitățile cu copiii jocuri interactive create pe platforme online, accesibile atât

copiilor cât și părinților (Wordwall, LearningApps), puzzle-uri (JSPuzzles), jocuri distractive, 

familiale etc. 

• Să propunem activități gospodărești care să creeze în familie momente plăcute și relaxante

(prepararea unor feluri de mâncare/deserturi, udatul florilor din casă/curte, ştergerea prafului, 

aranjarea jucăriilor, confecționare de jucării, hrănirea păsărilor și animalelor din curte, adunatul 

frunzelor). 

• Să înlocuim activitățile practice realizate cu materiale costisitoare cu activități în care să

utilizeze: cutii de pantofi, resturi de hartie, ambalaje, reviste vechi, suportul de la hârtia igienică sau 

prosoape, nasturi etc. 

• Să provocăm  copiii la cercetare prin mici experimente pe care le-ar putea face: amestecarea

oțetului cu bicarbonatul, plantarea respectând/nerespectând condițiile de care au nevoie plantele să se 

dezvolte. 

• Să trimitem părinților înregistrări cu povești citite de educatoare, astfel încât copiii să le

asculte în diferitele momente de răgaz de acasă. 

• Să oferim  sugestii de tehnici interesante pentru desen și pictură: amprentarea (folosind cartof

sau bețișoare de bumbac), copierea, redarea unor obiecte/plante/animale din mediul apropiat, pe care 

le pot vedea în momentul activității. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ceobanu, C., Cucoș, C., Istrate, O., Pânișoară, I.O. (2020). Educația digitală. Iași: Editura

Polirom. 

2. Breben Silvia, Goncea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela (2002). Metode interactive de

grup-ghid metodic. Craiova: Editura Arves. 

3. Breben Silvia, Ruiu Georgeta, Gongea Elena (2005). Activităţi bazate pe inteligenţe multiple,
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Școala online - provocări și oportunități 

Profesor învățământ primar - Filip Mioara Vasilica         

Școala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamț 

Starea în care ne aflăm ne-a determinat să fim părtași ai unei schimbări radicale, o adevărată 

revoluție, în abordarea procesului didactic dintr-o altă perspectivă, prin înlocuirea în totalitate a 

interacțiunilor face-to-face cu elevii și cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. 

Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să 

pună în practică derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. 

Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 

online, sincronă, care a fost initial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu 

entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

Desfășurarea procesului educaţional exclusiv online, pentru cadrele didactice din ciclul primar 

necesită colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea acestora, deoarece copiii nu posedă 

deprinderile necesare pentru a lucra pe platforme sau cu aplicațiile utilizate.Un alt impediment este 

acela că elevii depind de părinți deoarece nu au propriul telefon pentru a se conecta (elevii din clasa 

pregătitoare, clasa I) și este necesar stabilirea unui program astfel încât adulții, care nu sunt 

disponibili dimineața din cauza serviciului, să fie acasă pentru a-i ajuta. 

Platformele educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online sunt: 

Google Classroom, Suita Google for Education. 

Aplicația Google Classroom este un instrument complex pentru gestionarea unei clase 

virtuale. Când sarcinile de la toate disciplinele vin pe o singură platformă și comunicarea se 

realizează în același loc, este mai ușor să urmărești, să coordonezi întreaga activitate. 

Avantajele oferite pentru profesori: 

- organizarea optimă a lecțiilor, eficientizarea timpului

- crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online

- posibilitatea cadrelor didactice de a oferi feedback direct fiecărui elev, postarea unor

anunțuri și întrebări de către ambele părți 

Utilizarea acestei platforme în această perioadă, după ce m-am familiarizat cu toate 

instrumentele oferite și-a dovedit eficiența. Din propria experiență pot enumera următoarele 

oportunități: 

I. Crearea temelor și transmiterea acestora elevilor.

Pentru facilitarea înțelegerii cerințelor, putem folosi ca suport fișe, link-uri pe care să le

inserăm, ppt-uri, filmulețe de pe youtube. Elevii au fost foarte încântați. Părinții i-au sprijinit, i-au 

filmat ( pozat) în timp ce realizau activitațile și au postat apoi pe Google Classroom. 

 Pentru a-i determina să fie conștiincioși, atunci când postăm temele pentru acasă, este 

bine să le stabilim termen de predare.Google Classroom ne ajută în acest sens. Acest lucru îi va face 

pe copii să fie responsabili. După corectarea temelor, elevii primesc feedback, aprecieri, deoarece 

impactul este deosebit asupra lor. 

II. Predarea conținuturilor

În procesul de predare, din aplicația Google Classroom, putem folosi aplicația Meet, o

platformă de comunicare instant prin video și chat prin care se poate partaja ecranul, se pot 

256

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021



împărtăși link-uri. Tot pe aceasă aplicație am prezentat ppt-uri pentru orele de Științe, Dezvoltare 

personala, Abilități practice, am audiat cântece. 

III. Evaluarea cunoștințelor

Google Classroom ne oferă posibilitatea să-i evaluăm pe copii prin crearea de chestionare,

chiar de la clasa I. Putem insera imagini suport, iar întrebările pot fi variate: cu răspuns închis, 

răspuns scurt, răspunsuri multiple, variante de răspuns cu selectare de casetă. Chestionarele pot fi 

folosite la sfârșitul unei lecții sau pot fi date în completarea temei pentru acasă. 

Pentru cadrele didactice, Google Classroom vine în ajutor prin faptul că are ca instrument de 

organizare a documentelor ( fișe, chestionare, ppt-uri, ) Drive-ul. Folosirea calendarului este utilă, 

deoarece oferă o imagine de ansamblu a conținuturilor pe care le-am predat, a termenelor. 

Activitatea sincron, trebuie susținută și de cea asincron. Activitatea elevilor de acasă, este 

foarte importantă. Cadrul didactic trebuie să aibă în vedere în stabilirea acestora cantitatea și 

calitatea. Munca independentă, exercițiile cu rol de consolidare, lecturile suplimentare, 

compunerile, proiectele, au rolul de a utiliza cunoștințele asimilate, dezvoltă creativitatea, 

imaginația, atenția, deprinderile de lucru cu manualul și alte surse de informare. 

Scopul instrumentelor digitale este de a spori procesul de învățare prin faptul că vin în 

sprijinul sau în completarea celor învățate la clasă, pun la dispoziția profesorilor modalități moderne 

de predare și evaluare. 

Bibliografie: 

•Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon

Vela, „Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei” , Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020 

• http:// www.e-şcoala.ro/ Proiectul Şcoala Online
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PROMOVAREA  IMAGINII ȘCOLII SUSȚINUTĂ  DE ȘCOALA ONLINE 

PROF. DUMITRU LIDIA-SIMONA 

GRĂDINIȚA CU P. P. „MIHAI EMINESCU”, TG-JIU, GORJ 

Școala ca instituție este parte integrantă a comunității, se  implică în viața acesteia prin serviciile 

de educație pe care le furnizează și vine în sprijinul ei prin pregătirea pentru viață în diferite domenii, 

domenii care la rândul lor sprijină și dezvoltă comunitatea.  

De-a lungul istoriei apariția și dezvoltarea  instituției de învățământ de la cea exclusivistă – doar 

pentru categoriile privilegiate- la cea de masă, de la cea exclusiv masculină la cea mixtă și exemplele 

pot continua, școala a trecut prin perioade și epoci care și-au pus fiecare amprenta asupra sa, 

modelând-o și dezvoltând-o în funcție de epocă, de societate, de progres, de cultură și de nevoi.  

Fiecare epocă este la rândul ei legată de această instituție de educație și formare, unele epoci 

având chiar școli celebre sau au școlit oamenii celebri care la rândul lor au sistematizat și dezvoltat 

sistemul de învățământ.  

În secolul al XXI-lea școala nu mai este o entitate singură ci face parte integrantă din sistemul 

comunității, răspunzând nevoilor acesteia, generând fenomene sociale, culturale, sprijinind și 

dezvoltând societatea în ansambul ei prin formarea  generațiilor care an de an intră sau ies din sistemul 

școlar și care își pun amprenta într-un fel sau altul asupra comunității.  

În timp, școala -sau anumite școli- și-au creat  un  renume, prin eforturi și strădania echipei și 

a  managemanet-ului, renume care a fost transmis și dezvoltat din generație în generație, ceea ce a 

adus, pe lângă alte beneficii, un număr mare de solicitări din partea părinților de a-și aduce  pruncii 

într-o astfel de instituție. Orice cadru didactic ce activează într-o astfel de instituție nu poate fi decât 

mândru pentru locul pe care îl acupă într-o asemenea istutiție prestigioasă. 

Dar vremurile vin și pleacă și abia după ce pleacă cele bune ne dăm seama cât de binecuvântați 

am fost într-o astfel de perioadă. Perioada grea prin care trecem acum, cea datorată pandemiei 

gerenate de Sars Cov2 și care la nivel mondial a generat mari schimbări pe toate planurile iar școala, 

învățământul nu putea face excepție.  

Transferul învățării din maniera față-în-față spre  cea online a generat efecte care de cele mai 

multe ori nu au fost  pozitive. Dacă ne gândim că unii dintre elevi vedeau curent electric doar la școală 

iar internetul,  telefonul smart erau doar în povestirile colegilor sau a altor copii veniți în comunitatea 

lor, iar a avea un laptop sau o tabletă depășea cu mult chiar imaginația lor deoarece părinții  n-ar fi 

avut posibilitatea niciodată să le procure așa ceva, putem spune că școala online nu a avut efectul 

dorit.  

Și totuși, într-o așa situație dificilă pentru toată lumea: pentru adulți, pentru copii, pentru părinți, 

pentru elevi, pentru cadrele didactice, pentru conducători, pentru societate, cadrele didactice au făcut 

eforturi susținute pentru ca toți copiii să parcurgă materia. Fie că orele se desfășurau în mediul online 

pe diferite platforme, fie că au trebuit să facă pionierat din poartă în poartă să ducă fiecărui copil, elev 

sau preșcolar, fișe de lucru, lecții  și teme, dascălii ca de fiecare data au dovedit că se descurcă în 

situații dificile.  

Asta nu a însemnat niciodată că le-a plăcut ci că datorită dragostei pentru copii și a dăruirii 

pentru profesia pe care și-au ales-o au făcut tot posibilul ca acei copii să nu rămână în afara unui 

sistem care uneori nu-și cunoaște potențialul.   

Se pune întrebarea: „Este sau nu această pandemie  un  mijloc de promovare a imaginii școlii?” 

iar răspunsul nu poate fi decât unul afirmativ. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

258



În această perioadă s-a evidențiat mai mult decât oricând dăruirea dascălului cu care acesta își 

face ceea ce numim mai mult decât meserie- „profesiune de credință ”. Fie că a fost  activitate pe 

platforme SINCRON sau ASINCRON, fie ca au transmis personal din poartă în poartă activitățile au 

arătat că le pasă! Bineînțeles că au  fost sprijiniți – în măsura posibilităților - de părinți prin  

supravegherea copiilor,  prin realizarea temelor prin transmiterea  lor.   

Promovarea unei imagini pozitive a școlii în comunitate în această perioadă a accentuat 

competiția dintre școli pentru  păstrarea bunului renume pe de o parte dar și pentru a se ridica la 

nivelul așteptărilor părinților și comunității.  

Menținerea unității în topul preferințelor părinților, când e vorba de aprecierea în comunitatea 

școlară,  i-a făcut pe managerii unităților de învățământ să nu lase garda  jos în ce privește 

competențele cadrelor didactice, de a se adapa la această formă de învățare demonstrând totodată că 

„se poate face”, demonstrând că „au cu ce și cu cine” și prin aceasta demonstrând  competitivitate  și 

profesionalism.  

Demonstrarea unor calități de înaltă pregătire profesională i-a făcut pe unii dascăli să se mențină  

la standardele de ridicate în detrimentul celor care nu s-au putut ori n-au vrut să se adapteze noilor 

cerințe. Deși alternativele  de lucru cu copiii erau limitate, au existat cadre didactice care au făcut din 

predarea  online o adevărată  întâlnire cu copiii, așteptată și dorită de aceștia. Putem spune că acest 

timp online a fost momentul în care și părinții au avut ocazia de a „participa” la orele propriilor copii 

și a asista la ora de curs predată,  formându-și propriile păreri  despre  fiecare dintre dascălii implicați 

în actul educational, uneori apreciativi alteori dezamăgiți de ceea  ce se întâmplă în  timpul orelor. 

Printre activitățile desfășurate online au fost și cele extracurriculare și cele educative, dând 

ocazia adulților și copiilor să lucreze împreună pentru realizarea diferitelor teme. Prezentarea 

rezultatelor  diferite și variante au adus un plus de competiție dar și  de apreciere tuturor participanților 

la activități care s-au bucurat și aplaudat nu numai propria lucrare dar și pe a celorlalți competitori. 

Deși legătura cu copiii și părinții a fost realizată sub mai multe forme sau pe o plajă destul de 

largă de platforme  și aplicații, toată această varietate a promovat imaginea școlii în comunitate, 

legătura strânsă între părinți-copii-cadre didactice pentru educarea și dezvoltarea copilului. 

Promovarea unor bune practici realizate în unele școli și transmiterea lor prin comparație cu altele,  

întotdeauna fiind evidențiate cele care „au putut, au făcut, au știut” în detrimentul celor care „NU au 

putut, NU au știut, Nu au făcut”, de multe ori întrebarea fără un răspuns edificator este „de ce undeva 

se poate iar altundeva NU?” indifferent de subiectul dezbaterii. 

Imaginea școlii este legată în mare măsură de managementul acesteia dar și de corpul profesoral 

care susțin activitatea din acea instituție, dar este fără echivoc promovată în comunitate de chiar 

beneficiarii indirecți ai actului educational, care având la îndemână mijloacele media de comunicare, 

transmit informații legate de  ceea ce se întâmplă bine sau rău, pozitiv sau negativ în școală, și care 

se răspândește în comunitate aducând faima sau dezaprobarea asupra a ceea ce se întâmplă.  

Poate că în acestă perioadă a online-ului scoala a fost mai vizibilă ca niciodată atât prin 

dezbaterile media cât prin vocea părinților, copiilor.  

Nu ne este indiferent dacă ceea ce s-a spus a fost „de bine” sau „de rău” acest aspect bineînțeles,  

se va răsfrânge în viitor asupra școlii, dar importante întotdeauna sunt rezultatele iar acestea se vor 

vedea cu sigurață la întoarcerea la școală, în clasă  iar felul cum copiii fie ei elevi, preșcolari, 

antepreșcolari vor face față va fi cu adevărat un răspuns la eficiența „școlii online” și a impactului 

asupra dezvoltării copiilor.   
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Învăţarea online- o învăţare eficientă? 

 

Prof. înv. primar Dumitru Liliana 

Şcoala Gimnazială „Şerban Cioculescu”, Găeşti 

 

 

Motto: 

,,Învăţarea nu contribuie numai la creşterea cantităţii şi profunzimii cunoştinţelor elevului, ci 

şi la evoluţia şi sensul lumii lui afective”. (Gabriel Albu) 

 

Invățarea reprezintă o preocupare continuă pentru domeniul psihopedagogic, cunoscut fiind 

faptul că regăsim acest fenomen important, în tot ceea ce înseamnă dezvoltare umană, în toate formele 

educaţiei.  

Tema învăţării este una de interes, nu numai pentru domeniul educaţiei, dar şi pentru alte 

discipline: biologie, biochimie, psihologie, sociologie. Iată de ce, abordarea acestui fenomen este 

complexă iar definiţiile sunt numeroase. Important de menţionat este faptul că, la modul fundamental, 

conceptul de învăţare poate fi analizat la nivel extins, social sau, dimpotrivă, restrictiv, îngustat, 

focalizându-ne doar pe lumea şcolii.  

Pentru a se realiza învăţarea, este nevoie de prezenţa şi stimularea atât a factorilor interni 

(particularităţile şi disponibilităţile subiectului; structura cognitivă a celui care învaţă; motivaţia; stilul 

de învăţare; tehnici de muncă individuală); cât şi a celor externi (personalitatea educatorului; 

variabilele din care se construieşte situaţia de învăţare; elemente ce ţin de calitatea instruirii (metode, 

strategii, stiluri); climatul şcolar: tipul de relaţii ce se instiuie între profesor – elevi, în colectiv; 

gestiunea timpului ). Învăţarea, pentru a fi eficientă, presupune cunoaşterea, considerarea şi activarea 

de către educatori, a tuturor condiţiilor, factorilor care influenţează şi determină acest proces complex. 

Învățarea, pentru a fi eficientă, presupune cunoașterea, considerarea și activarea de către 

educatori, a tuturor condițiilor, factorilor care influențează și detrmină acest proces complex. 

E-learningul nu e un concept atât de nou pe cât pare. Își are bazele încă din anii ’90, iar în 1994 

s-a acordat prima diploma de doctorat la University of Virginia Beach, în urma unor cursuri 

desfășurate exclusiv prin e-mail. Acum, însă, lucrurile au luat o turnură diferită, digitalul a venit cu 

multe avantaje în ultimii ani, iar odată cu pandemia de COVID-19, învățământul tradițional și e-

learningul și-au schimbat rolurile între ele aproape la 180 de grade. După cum se poate observa, acum 

prezența fizică a ajuns să fie percepută de mentalul colectiv ca opțională sau ca supliment, mai mult 

pentru a nu se rupe relațiile sociale decât pentru eficiența în sine. 

Societatea de azi se bazează din ce în ce mai mult pe comoditate și accesibilitate, iar e-learningul 

este ca o „ediție de buzunar” a sistemului de învățământ: 

• mereu la îndemână, de pe orice device fix sau mobil 

• într-o formă restrânsă, redusă la esențial și bine organizată (numită microlearning), putând fi 

dezvoltată până la parametrii normali ai unei săli de clasă prin întâlniri ZOOM 

 

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a 

pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul 
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învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai 

puțin eficient. 

Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor și multe altele 

invăţare on line a luat o mare amploare Există avantaje și dezavantaje clare ale utilizării noilor media 

în clasă.Programele de învățământ încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează 

noi metode de predare. Pe de o parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, să 

reorganizezi sala de clasă și să implici mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din 

clasă poate distrage atenția și poate încuraja înșelăciunea. 

Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilitățile de bază 

ale secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de muncă. 

A avut loc o trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la paginile web online. De exemplu, 

volumele de enciclopedii, mult apreciate de generațiile trecute, au devenit acum mai învechite, 

deoarece aceste cunoștințe sunt ușor accesibile prin internet și CD-ROM-uri. Copiii din învățământul 

primar învață cum să folosească noile media mai rapid și mai bine decât părinții lor. 

Avantaje ale învățării online: 

• Oferă o alternativă la clasele tradiționale. 

•  Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe 

automotivația și autodisciplina. 

•  Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin 

sondaje online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea 

tuturor elevilor, inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă. 

•  Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații 

și manuale electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma 

sala de clasă. Unii profesori se orientează spre „gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive 

și distribuirea de puncte și recompense pentru a face sala de clasă mai distractivă și mai antrenantă. 

• Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și 

performanței elevilor. 

•  Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare. 

•  Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, pot 

împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. 

 

Dezvantaje ale învățării online: 

 

 Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față reală 

între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă vine 

cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și construiască 

respectul de sine și încrederea și maturitatea emoțională. 

 Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor și 

au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a crescut 

și volumul lor de muncă. 

 Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate. 

 Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online. 

  Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 

 Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis. 

 Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. 

 

Este clar că avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi 

întotdeauna relația profesor-elev, pentru că acolo are loc educația. 

Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către 

noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă 

nu poate înlocui profesorii talentați și inspirați. 
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Timpul petrecut doar in casa, lipsa prietenilor si activitatilor extrascolare, precum si provocările 

specifice predarii online pot să scadă semnificativ motivația  pentru învățare. Pot să apară dificultățile 

de concentrare a atenției, comportamentele de evitare și amânarea temelor sau proiectelor care nu 

sunt urgente. 

Cadrele didactice joaca un rol esential in mentinerea motivatiei copiilor pentru învățarea online, 

dar și părinții pot să ajute. 

Este important să i se  creeze copilului/cursantului convingerea că poate învăța și online, iar 

dacă întâmpină dificultăti, înseamnă doar ca are nevoie de strategii diferite de învățare și va fi sprijiniă 

sa găsească resurse online suplimentare care îi pot fi de folos.  

Chiar și copiii din clasele primare pot fi încurajați să își organizeze programul zilnic de învățare 

și să îl autoevalueze în funcție de cât de eficient este. Preadolescenții și adolescentii cu atât mai mult 

ar trebui să fie implicați în organizarea temelor și învățării, pentru că doar astfel își pot asuma 

responsabilitatea pentru ele și pot fi cu adevărat motivați să le realizeze. Învățarea online poate fi o 

ocazie perfectă pentru copii și adolescenți să își formeze autocontrolul și disciplina, dar și să 

descopere modalități noi prin care își pot menține nivelul de motivație ridicat. 

S-a constatat că elevii si studenţii devin mai implicaţi în învăţarea online atunci când pot 

interacţiona cu alţi colegi, iar cei care adresează întrebări şi oferă răspunsuri, care îşi exprimă părerile 

şi ideile în timpul lecţiilor online vor fi mai motivaţi să continue învăţarea şi pe cont propriu, 

independent. 

Învățarea de la distanță a adus o contribuție esențială pentru o schimbare de calitate a sistemului 

educațional, inclusiv atitudinea față de curriculum, în special față de conținuturi, ultimele nu ar trebui 

să aibă un statut obligatoriu. În cadrul învățării de la distanță s-a pus accent pe dezvoltarea 

competențelor elevilor mai apropiate de viață și interesele lor, precum și formarea unor valori și 

atitudini față de ceea ce se întâmplă în societate și cu persoana însăși. Deși majoritatea copiilor au 

acces la Internet, în situația când stăm acasă, fără implicarea școlii, învățarea de la distanță ar fi 

ineficientă, deoarece nu se știe din ce surse/materiale deschise online s-ar fi folosit copilul. Resurse 

de predare și învățare online sunt foarte multe, însă important este selectarea celor care sunt captivante 

și interesante pentru elevi, dar cunoscute și de profesori. 

Învățarea de la distanță a devenit o oportunitate de a defini atât rolul elevului ca parte activă în 

învățare, cât și al cadrului didactic, care ar trebui să aibă în primul rând rolul de facilitator, să inspire 

învățarea și să o ghideze mai mult decât să o controleze. O parte din elevii nu s-au implicat în cadrul 

învățării online, nu atât din cauza că nu au avut posibilitate tehnică, ci nu au fost motivați, au 

beneficiat de alt mediu de învățare, decât cel bazat pe frică, control și autoritate din cadrul școlii, 

deseori manifestând forme de protest, din cauza sarcinilor complicate și multiple, oferite de profesori, 

dar deseori fără a oferi explicații în detalii. 

 În cadrul organizării procesului de învățare de la distanță, este necesar de reorganizat 

demersurile de predare-învățare-evaluare, accent punându-se pe noi paradigme ale educației, care 

includ nu doar însușirea de cunoștințe, ci în primul rând sistematizarea conținuturilor, utilizarea unor 

instrumente adecvate, practicarea unor tehnologii bazate pe joc, cercetare și creativitate, 

managementul eficient al timpului și al resurselor, alternarea activităților frontale cu cele individuale, 

valorizarea învățământului personalizat etc 

Este necesar de dezvoltat învățarea personalizată, care presupune umanizarea întregului sistem 

educațional, accent punându-se nu atât pe respectarea prevederilor curriculumului scris, cât pe 

necesitățile reale ale copilului și dezvoltarea propriilor abilități și competențe. În cadrul acestei 

modalități, învață atât elevul, cât și profesorul, dar și persoanele cu care interacționează subiectul 

educației. Elevul ar trebui să fie învățat să învețe, să fie cunoscut cu metodele și tehnicile de  predare-

învățare, în special cu cele ce țin de autoînvățare și învățare reciprocă, autoorganizare, autoevaluare 

și evaluare reciprocă. Pentru elev va fi creat un mediu de învățare independent, iar cadrele didactice 
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vor deveni îndrumători autentici, mediatori și ghizi de învățare și vor acorda suport în situațiile 

solicitate de copil sau familie. 
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EDUCAŢIA INCLUZIVA 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN DOMENIU 

 

 

Prof. DUMITRU MARIOARA                                                                                       

Scoala Gimnaziala Nr. 49 Bucuresti, Sector2 

 

 

În ultimele decenii, la nivelul politicilor şcolare şi al practicilor educaţionale s-a impus ca un 

principiu funcţional educaţia incluzivă. Aceasta a apărut ca o reacţie firească a societăţii la obligaţia 

acesteia de a asigura cadrul necesar şi condiţiile impuse de specificul educaţiei persoanelor cu cerinţe 

educative speciale. 

Educaţia inclizivă presupune extinderea scopului şcolii obişnuite, transformarea acesteia pentru 

a putea răspunde şi altor categorii de copii, în special copiilor cu CES. „Educaţia incluzivă presupune 

un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor 

existente, şi mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a 

tuturor elevilor din cadrul uneo comunităţi”, afirmaţie formulată de către UNICEF în 1999. 

Educaţia incluzivă are ca scop adaptarea continuă a şcolii la cerinţele speciale de învăţare ale 

elevilor şi se realizează prin eliminarea barierelor în învăţare şi asigurarea participării tuturor celor 

vulnerabili la excludere şi marginalizare printr-o abordare strategică menită să faciliteze necesarul 

învăţării pentru toţi copiii. 

Şcoala de tip incluziv este şcoala de bază, accesibilă, de calitate şi care îşi îndeplineşte menirea 

de a se adresa tuturor copiilor, de a-i transforma în elevi şi de a-i deprinde şi abilita cu cunoştinţele şi 

aptitudinile de bază. 

În funcţie de dizabilităţile elevilor integraţi, pentru a duce o viaţă pe cât de independent posibil,  

şcoala noastră a parcurs următorii paşi: 

➢ construirea unei rampe care să faciliteze accesul cărucioarelor cu rotile la una din căile de 

acces în şcoală; 

➢ achiziţionarea de  mobilier de înălţime reglabilă, astfel încât elevii să-şi poată sprijini ambele 

picioare pe podea şi pentru a le asigura confortul necesar pe durata şederii în bancă; 

➢ angajarea de profesor itinerant, care se ocupă atât de instruirea specială a copiilor cât şi de 

consilierea profesorilor, în alegerea metodelor şi mijloacelor didactice adecvate, precum şi cu părinţii 

pentru a-i ajuta să alcătuiască un program de învăţare. 

➢ Participarea cadrelor didactice la cursuri de specialitate în vederea adaptării demersului 

educaţional la nevoile şi cerinţele acestor copii: obiective adaptate, curriculum adaptat, strategii 

didactice adaptate şi evaluare adaptată. 

 

Pasul care poate constitui model de bună practică aplicat şi în alte şcoli îl reprezintă profesorul 

itinerant, care prezintă avantajul că elevii cu deficienţe pot învăţa alături de ceilalţi copii normali şi 

permite o intervenţie timpurie pentru copii şi pentru părinţi: se evită deplasările la cabinete de 

specialitate, se întocmeşte un raport după fiecare şedinţă pentru părinţi şi cadrul didactic astfel încât, 
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acesta din urmă să poată folosi strategiile didactice  cele mai potrivite pentru remedierea deficienţei 

semnalate. 
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Importanța activităților educative la disciplina chimie realizate în online                       

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Prof. Dumitru Silvia 

Liceul Tehnologic Baia de Fier 
 

 

Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor anumite competențe ale elevului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală 

și socială armonioasă. 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, utilizarea instrumentelor digitale în diferite domenii ale vieții 

devine o practică comună, inclusiv în mediul educațional. Într-o măsură mai mare, azi tehnologiile 

noi, inclusiv telefoanele mobile, sunt utilizate în formarea competențelor și pentru dobândirea 

cunoștințelor. De altfel, găsim azi o mulțime de resurse online pentru elevi, ceea ce înseamnă că 

tehnologia este pentru toată lumea. 

Astăzi, calculatorul devine primul instrument universal de masă pentru lucrul cu toate tipurile 

de informații. Programele moderne permit o nouă modalitate de a lucra cu imagini, sunet, materiale 

video și text. Influența tehnologiei este inevitabilă, ceea ce rămâne de făcut este să fie asimilată și 

folosită pentru formarea individului ca personalitate modernă în societate. 

Organizarea activităţilor educative în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai 

din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei 

umane (profesori și elevi, deopotrivă) pentru o astfel de experiență didactică. 

Elevii clasei a VII-a ai Liceului Tehnologic Baia de Fier au participat online la proiectul 

educaţional Apa frumuseţe, sănătate, fericire. Scopul proiectului a fost acela de a evidenţia 

compoziţia complexă a apei potabile, de a sublinia diferenţele care apar în compoziţia apei provenite 

din diferite surse, precum şi acela de a trage semnale de alarmă privind afectarea calităţii apei ca 

urmare a poluării. 

Obiectivul general al proiectului a fost formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de 

experimentare şi explorare/investigare a realităţii din punct de vedere ştiinţific – chimic folosind 

instrumente şi procedee specifice şi resurse TIC. 

 

Activităţile proiectului:  

 

- activităţi de informare despre importanţa apei, prezentări de articole şi referate privind riscul 

îmbolnăvirilor induse de consumul de apă poluată; 

- identificarea problemei referitoare la apa de băut din comuna Baia de Fier şi împrejurimi, prin 

aplicarea unor chestionare online oamenilor care se alimentează cu apă de la robinet sau de la alte 

surse; 

- recoltarea probelor de apă din câteva fântani din care consumă apă populaţia şi stabilirea 

calităţilor organoleptice; 

- realizarea de creaţii plastice pe calculator în programul Paint; 

- realizarea de prezentări power point de maxim 10 slide-uri pe tema  Apa un univers într-o 

picatură. 

 

La finalul proiectului Apa frumuseţe, sănătate, fericire datorită cercetărilor facute atât direct, 

cât şi cu ajutorul tehnologiei moderne: calculator, internet, elevii au înţeles împortanţa apei pentru 
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om, au conştientizat problemele reale de viaţă, consecinţele poluării apelor şi au căutat soluţii pentru 

a proteja natura şi apele.  

Depinde de noi cum gestionăm resursele date de natură, cum le valorificăm, astfel încât efectele 

acţiunilor noastre să nu ne provoace rău. În trecut oamenii erau mai dependenţi de natură şi o 

respectau mai mult.  

Nu în zădar au personificat-o, numind-o mama-natură. Azi însă suntem atât de preocupaţi de 

obţinerea beneficiilor de pe urma explorării resurselor naturale, încât uităm cu desăvârşire că acestea 

sunt limitate.  

A conştientiza o problemă este primul pas spre rezolvarea ei şi trebuie să recunoaştem, că 

poluarea mediului, inclusiv a apei, reprezintă o chestiune importantă pentru noi toţi. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 

 

Prof. înv. primar DUNCA IOANA                                                                               

Școala Gimnazială IEUD, Județul MARAMUREȘ 

 

 

Nu s-a pus niciodată problema unui învățământ preuniversitar online. În cele mai bune 

situații s-a pus problema unei învățări mixte, în care componenta online să vină în completarea a ceea 

ce se întâmplă în clasă. O învățare exclusiv online în învățământul preuniversitar nu era un lucru pe 

care să ni-l fi imaginat măcar, cu atât mai puțin să fim pregătiți să îl punem în practică. 

În mod normal, te asiguri că există infrastructura necesară pentru a trece la eLearning. Acest 

lucru implică computere pentru profesori, computere sau tablete pentru elevi (telefonul e doar o 

soluție de urgență), platformă de eLearning pentru fiecare școală, în care este implementată o soluție 

de clasă virtuală. 

Din nefericire, n-am avut nimic din toare acestea, la început. Profesorii au fost nevoiți să învețe  

, participând la programe de formare despre învățarea mixtă și învățarea online, pe care le-au parcurs 

,,din mers”, pentru a face față provocării cu care ne-am confruntat din martie încoace. 

Atunci n-a existat în școală infrastructură pentru așa ceva. Apoi, școala a reușit să contracteze 

o platformă E-learning (Moodle), apoi încă una (Classroom), unde au fost înregistrate toate cadrele 

didactice și toți elevii școlii, dar  nici așa n-am putut trece la învățarea online din cauza altor factori: 

lipsa resurselor tehnologice, a internetului ( în câteva cazuri ), a lipsei de experiență  în domeniul 

calculatoarelor ,a tuturor celor implicați    (profesori, elevi, părinți ) etc. 

Ca învățător la clasa pregătitoare, a trebuit să încep prin a împărtăși părinților câteva din 

cunoștințele mele în domeniul tehnologiei, dobândite la cursurile online pe care le-am parcurs. Cu 

toate acestea, am întâmpinat mari dificultăți în autentificarea elevilor pe platformă.  

Modul cel mai apropiat de predarea față în față este clasa virtuală, unde profesorul are în față o 

tablă virtuală, fie că este o prezentare sau un spațiu pe care poate să scrie. Dar chiar și în acest caz 

situația este destul de diferită. Ca să poți scrie ca și pe tablă ai nevoie de instrumente suplimentare: 

fie o tabletă grafică și un creion digital, fie un ecran tactil și un creion digital (apropo de 

infrastructură). 

Deși în platforma E-learning a școlii a fost implementată o soluție de clasă virtuală , n-am putut 

să facem uz de aceasta din cauza dificultăților în autentificare a elevilor. Pentru a ne putea întâlni 

zilnic, la fiecare oră, am trimis link-ul de Google Meat , adăugat pe platformă, pe grupul de 

comunicare al clasei și astfel, mergând ,,pe scurtătură”, am reușit să ne desfășurăm activitățile 

planificate .  

Știm cu toții că instruirea online are o serie de avantaje, precum: 

1. distribuirea rapidă a materialelor didactice; 

2. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare; 

3. existența conținuturilor multimedia; 

4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurintă; 
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5. folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului. 

Cu toate acestea, învățarea online are și o serie de dezavantaje: 

1. Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă 

performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice; 

2.  Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare 

( în special la vârsta școlarului mic); 

3. Nu orice activitate poate fi livrată prin intermediul platformelor eLearning; 

4. Necesitatea experienței elevilor (sau a părinților) în domeniul calculatoarelor; 

5. Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online. 

Tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile. De aceea de multe 

ori sunt întâmpinate probleme de utilizare și de accesare a informatiilor sau de realizare a unor 

proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situații de confuzie și dezorientare, de unde apare si 

lipsa de motivatie.  

Când învățarea si comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc,  

nu mai știu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces 

ne robotizează! 

Scopul nostru, al dascălilor, în eLearning, la fel ca și față în față, este să îi ghidăm pe elevi să 

înțeleagă concepte, să învețe proceduri și să aplice în practică ceea ce au învățat. Acest lucru este mai 

dificil de realizat online și trebuie să îi acordăm o atenție specială. 

,,Scopul învățării este evoluția și, mințile noastre, spre deosebire de trupuri, pot continua 

să evolueze toată viața.”  Mortimer Adler 
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Importanța activităților educative realizate online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Samara Angelica, Școala Gimnazială „prof. Lucian Pavel”, Oltenița 

Prof. Eclemea Paula,Școala Gimnazială „prof. Lucian Pavel”, Oltenița 

Promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează,in mod special, prin 

rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, iar primii interesați de acest aspect sunt părinții. Unitatea 

de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății 

contemporane și să corespundă așteptărilor copiilor pe care îi educă, dar și ale comunității. Internetul, 

în perioada pe care o traversăm și nu numai, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin 

care o școală își poate construi o imagine.  

Analizând care sunt cerințele (educabililor și ale comunității) de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ 

un cadru viu, un mediu în continuă schimbare. 

Cadrele didactice, prin creativitatea lor, intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii, 

prin personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional, prin diversificarea şi flexibilizarea 

acesteia în funcţie de nevoile şi interesele beneficiarilor. Promovăm o educație individualizată, 

adaptată la particularitățile elevului, prin folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare 

atractive. Pe site-ul școlii, la care au acces toți cei interesați, am publicat exemple de astfel de 

activități, care demonstrează modul în care ne desfășurăm activitatea. 

Promovarea imaginii instituției am realizat-o și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional. În cadrul acestor proiecte au fost cooptați, alături de cadrele didactice, atât membri ai 

comunității locale, cât și părinți și elevi. 

Activitățile extraccuriculare ne-au ajutat, de asemenea, să promovăm cu succes imaginea 

instituției. Acest gen de activități,  cu o deosebită influență formativă, s-au desfășurat prin acțiuni 

turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Ele oferă posibilitatea de a 

ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind 

de o imagine pozitivă, atât la nivel local, cât și județean sau național, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Am reușit să promovăm imaginea școlii și prin campaniile de combatere a violenței din unitatea 

școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur și a unui spirit moral-civic 

pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință. Campaniile au fost promovate pe site-ul școlii, astfel 

încât părinții elevilor au fost la curent cu activitățile desfășurate și cu exemplele de bună practică. 

Pentru a oferi o educație de calitate, trebuie un  efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 

contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare.   

Imaginea pozitivă a unei școli se creează prin muncă colectivă, susținută și permanentă, 

responsabilitatea aparținându-ne nouă, celor implicați în educație. 
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Promovarea imaginii școlii 

Școala online 

Prof. înv. primar Eftenie Lidia 

,,Educația este un orizont, nu o destinație” Nicolae Iorga 

Putem spune despre educație,faptul ca este  cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al 

dezvoltării, însă, pentru ca acest motor să funcționeze este nevoie de unele schimbări fundamentale 

care vor face posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. În acest sens școlii 

îi revine sarcina de a ține întotdeauna cont de schimbările lumii moderne și să reacționeze prima, 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul nou, modern,  de actualitate. 

Datorită situației generate de pandemia COVID 19, am devenit cu toții,cadre didactice.elevi, 

părinți, părtași ai unei schimbări radicale a procesului eduacțional. Aceste schimbari 

transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin 

înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii cu întâlniri mijlocite de aplicațiile din 

mediul virtual. Această  nouă abordare a educației este necesar să fie direcționată în spiritul dezvoltării 

autoeducației atâat a cadrelor didactice cât și a elevilor. 

Această schimbare, neașteptată, poate fi considerată de către cadrele didactice o adevărată 

provocare ce i-a determinat să se adapteze rapid și astfel să transmită unul dintre cele mai importante 

mesaje elevilor: învățarea nu se oprește,ea contiună dincolo de școală, cu instrumente online 

accesibile tuturor și multă determinare.  

Cadrelor didactice le-a revenit așadar sarcina de a încuraja elevii, de a-i dermina să aibă 

încredere în forțele proprii,de a le insufla starea de independență și de a-i susține pentru reușită și 

progres în acțiunile întreprinse. 

Organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai 

din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de 

instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei 

umane,profesori și elevi pentru o astfel de experiență didactică. În acest context, profesorii au fost 

nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile tehnologii de predare în programele lor de 

instruire.  

Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a fost 

determinat de a lua decizii și de a implementa diferite modalități de interacțiune educațională între 

cadrele didactice și elevi. În acest sens în unitatea noastră școlară au fost luate decizii clare privind 

modalitățile de interacțiune educațională ,având în cele din urmă sarcina de a lucra pe platforma 

eduacțională  Google Classroom. 

 Pentru ca activitatea instructiv-educativă desfășurată în sistem online să fie un adevărat succes 

,să genereze satisfacții atât în rândul profesorilor cât și al elevilor, cadrele didactice au  fost îndrumate 

să urmeze diverse programe de formare privind utilizarea optimă a platformelor educaționale. Aceste 

cursuri au avut menirea de a-i instrui corespunzător pe profesori,aceștia urmând ca la sfârșitul fiecărui 
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program de formare să dobândească diverse abilități ce îi vor ajuta să proiecteze adecvat, 

corespunzător și cât mai atractiv fiecare demers educațional. 
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Promovarea imaginii școlii 

Școala online 

Prof. înv. preșc Eftenie Săndica 

,,Principalul obiectiv al educației este acela de a forma oameni capabili sa realizeze acțiuni noi, 

și nu numai să repete  ceea ce au făcut generațiile anterioare- oameni care să fie creativi, inventivi și 

cu dorința de a investiga.,, Jean Piaget 

Este destul de evident faptul că mediul online nu poate înlocui contactul afectiv și emoțional de 

care, deopotrivă, copiii și profesorii au nevoie pentru a crea un mediu de învățare. Preșcolarii sunt 

categoria cea mai dificilă cu care poți lucra în online, deoarece aceștia au nevoie de mișcare,de 

explorare,de menținerea fantasticului și poveștilor din cadrul grădiniței. În acest sens, educatoarei îi 

revine sarcina de a găsi modalitățile potrivite pentru ca toate acestea să fie posibile prin intermediul 

unui ecran.  

În momentul în care gândim sesiunile online,trebuie să ne gândim la nevoile copiilor și să tinem 

cont de particularitățile de vârstă ale acestora. Focusul trebuie să fie pe ce putem face, nu pe ce nu 

putem face. Sesiunile online trebuie planificate sub forma unui joc, la fel cum se întâmpla la grădiniță 

pentru că astfel învață copiii cel mai bine. 

Pentru a construi o experiență benefică în predarea online, trebuie respectate câteva principii: 

nevoia de mișcare, folosirea muzicii, implicarea copiilor în activități, structura și pauzele etc.  În ceea 

ce privește mișcarea ,aceasta este foarte importantă,deoarece copiii învață mai bine prin folosirea 

întregului corp. Așadar, trebuie să ținem cont de acest aspect, copiii nu pot sta ,, cuminți, mișcarea 

fiind esențială la această vârstă și este în cele din urmă un criteriu important în planificarea 

activităților. La vârste mici, nu este suficient să dăm indicații copiilor, ci și noi, ca educatori, trebuie 

să facem respectivele mișcări în fața ecranului. Primul pas este acela de a arăta copiilor miscările iar 

mai apoi îi vom lăsa pe ei să repete. 

Ca și în format fizic, educatorul este acolo pentru a-l ghida pe copil să descopere lumea,este 

important să planificăm activitățile astfel încât preșcolarii să se simtă ascultați și valorizați. 

În mediul online, putem transmite emoție prin gesturi, prin voce și putem fi alături de copil, 

chiar dacă nu suntem prezenți fizic lângă el. Este important să adresăm întrebări copiilor ,pentru a 

afla cum se simt, ce îi frământă și ce îi bucură. Este important ca întotdeauna copiii să simtă sprijinul 

nostru necondiționat. 

Pentru educatori, principala provocare în învățarea online este să mențină captată atenția 

copiilor, să stârnească interesul acestora pentru activități dar și să păstreze obiectivele educaționale. 

Pentru a face acest lucru este nevoie de implicarea părinților,care alături de educatori ,trebuie să le 

explice copiilor de  ce trebuie să se conecteze online. Așadar le vom transmite copiilor ideea că doar 

clădirea grădiniței este închisă,dar educația este foarte importantă și de aceea activitățile trebuie 

desfăsurate în continuare în mediul online. 

Pentru ca activitățile desfăsurate în mediul online să fie un adevărat succes,să aducă satisfacții 

deopotrivă atât educatorului ,copiilor dar și părinților ,este necesar să fie analizate toate aspectele,în 

detaliu. Educatorul trebuie să pună un deosebit accent pe formarea sa, trebuie să se informeze ,să 

urmeze diferite programe de formare, cursuri care îl vor ajuta să planifice și să desfășoare optim 
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fiecare activitate ,să capteze astfel atenția copiilor,să determine implicarea acestora ,participarea 

activă la activitățile desfăsurate. 

Experiența online poate crea o poveste și este desprea a învăța să ne adaptăm mereu, să 

continuăm învătarea, să fim așadar împreună chiar dacă ,,altfel”. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ONLINE 

Elena Flămînzeanu   

Grădinița cu P. P. nr. 4 Alexandria 

Perioada izolării este foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă 

schimbările de rutină care apar, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice 

și cele de la muncă în același timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului.

Profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile tehnologii de predare în 

programele lor de instruire. 

Organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai 

din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de 

instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei 

umane (profesori și elevi/studenți, deopotrivă) pentru o astfel de experiență didactică.  

De asemenea, în aceste momente rolul și energia educatorului trebuie să fie orientate pe lângă 

acest sprijin pentru părinte, către conectarea cu copilul preșcolar, menținerea stabilității și a 

continuității relației lor și mai puțin pe obiectivele învățării și a planurilor curriculare. În vremea 

covid-19 asigurarea suportului emoțional și conectarea cu preșcolarii atât din perspectiva părinților, 

cât și a educatorilor contează mai mult decât cantitatea de activități sau scopul lor. 

Dorim să creăm condiţiile spirituale şi materiale favorabile vieţii intr-un cadru formal modern, 

corespunzător normelor şi valorilor europene, aplicând prevederile tuturor normelor legale şi 

acţionând în sensul reformei în invăţămîntul românesc.          

Pandemia de COVID-19 și măsurile naționale necesare pentru combaterea răspândirii virusului 

au provocat perturbări semnificative în cadrul activităților de educație, formare și mobilitate pentru 

preșcolarii și educatorii din Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Alexandria. 

Materialele suport pentru desfășurarea activităților didactice au fost încărcate pe platforma G-

Suite, în Google Classroom, activitățile în format sincron au avut loc o zi pe săptămâna.  Conectarea 

zilnică a copiilor cu educatorul s-a realizat în acest context prin intermediul paginii oficiale de 

Facebook a grădiniței- Gradinita Nr.4 Alexandria- https://www.facebook.com/grad4alex, pagină 

care reprezenta și anterior pandemiei un canal official de comunicare cu preșcolarii și părinții,și mai 

recent prin înființarea unui canal YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCB_5yuKxUKxOhs032GvZ8Kg  unde au fost 

publicate materialele didactice realizate sub formă de filmulețe educaționale pentru copii.        

Comunicarea îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine schimbările care au avut loc în viața lor în 

ultima vreme. Părinții pot comunica cu preșcolarii despre noul virus și despre cum s-au schimbat 

rutinele și poate chiar rolurile în casa lor. Comunicarea trebuie să fie simplă, clară, prin repere 

cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții: ce simțim în această perioadă, ce simt copiii, ce simt 

părinții și cum se pot organiza ca să depășească această perioadă.    
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Validarea și acceptarea emoțiilor atât a copiilor, cât și a părinților, chiar și cele de frică și 

panică, incertitudine și instabilitate, ne poate ajuta să recăpătăm controlul și să acționăm în direcțiile 

în care putem avea un impact.         

Mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării. Părinții sunt extrem de ocupați însă dacă 

ar fi să alegem o activitate pe care trebuie să o pregătească sau să o încurajeze zilnic, aceasta este cu 

siguranță una de motricitate grosieră.                                                                                           Fie că 

vorbim de momente de dans, jocuri psihomotrice (aici educatorii pot veni cu o serie de 

sugestii), jocuri de imitare (ex: scaunele muzicale, freeze dance, etc) sau de trasee prin casă, este 

necesar ca părinții să stimuleze motric copiii în această perioadă. Astfel, ei își vor consuma energia 

chiar dacă nu ies afară și se vor odihni mai bine, vor colabora mai bine. 

Una dintre grijile părinților în această perioadă este să ofere cât mai multe activități și jucării 

copiilor. Motivele sunt diverse: fie pentru că părinții sunt ocupați și vor să umple timpul copiilor, fie 

pentru că le este teamă ca aceștia “să nu rămână în urmă”. În ambele cazuri, soluția nu este 

suprastimularea copiilor, ci încurajarea unui program echilibrat în care momentele de plictiseală nu 

doar că nu sunt combătute cu jucării, activități sau diverse sugestii și direcționări, ci sunt încurajate.  

Plictiseala dezvoltă imaginația și creativitatea. Un copil care nu are ce să facă (sau nu i se 

spune ce să facă) își va căuta singur de lucru. Va folosi obiectele și jucăriile pe care le are la îndemână 

pentru a crea noi scenarii și jocuri de rol, își va dezvolta autonomia față de părinți și va găsi soluții 

creative la diverse provocări.  

Deși inițial poate părea o provocare pentru părinți și copii să gestioneze plictiseala, pe termen 

mediu și lung aceasta va fi benefică pentru ambele părți. 

Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire prealabilă are 

efecte pe termen lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, cum este cea în care ne 

aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional.   
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Promovarea imaginii instituțiilor preșcolare 

Prof. Anca Enache 

G. P. P. „Albă ca Zăpada” structura 

Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Dorohoi, jud. Botoșani 

Motto: ,,Cea mai bună cale de a-l face pe un copil bun, este să-l faci fericit!” Oscar Wilde 

Școala este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educativ atât pentru copii cât 

și pentru părinți. Misiunea noastră este de a promova un învățământ deschis, flexibil, capabil să 

asigure accesul egal la educatie pentru toți copiii indiferent de nationalitate, religie, deci să ofere 

șanse egale de dezvoltare tuturor copiilor.  

Imaginea școlii are o puternică influenţă asupra aşteptărilor, iar aceste aşteptări influenţează 

alegerea beneficiarilor. Este important ca imaginea pe care o proiectează asupra comunitaţii să fie 

aceeaşi cu ceea ce doreşte şcoala/grădinița să realizeze. Promovarea cuprinde toate formele de 

comunicare şi activităţile pe care unitatea școlară le poate desfăşura pentru a atrage grupurile-ţintă 

prin educaţia oferită.     

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor/preșcolarilor, părinții fiind, în principiu, primii 

interesați de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din 

instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și 

prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a 

exemplelor de bună practică în managementul instituțional.  

Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia deschiderii grădiniţei 

către comunitate si sensibilizarea comunităţii la nevoile grădiniţei. Parteneriatele cu biblioteca, 

poliția, biserica construiesc relații strânse între cele două instituții și vin în sprijinul copilului și în 

dezvoltarea lui.  

Strategia de promovare a fost desfășurată direct prin organizarea unor evenimente,printre 

activități numărându-se activitatea extracurriculară Târgul toamnei la care au participat părinții, 

copiii, cadrele didactice, public unde copiii au fost atât cumpărători cât și vânzători. Promovarea 

indirectă, prin intermediul revistelor,, prin internet. 

Instrumentele de promovare pot fi oferta școlii, site-ul unității și actualizarea la zi a acestuia, 

promovarea în mass media locală,promovarea la târgul de oferte, prezentarea ofertei educaționale și 

a materialelor promoționale în ședințe cu părinții, fotografii, expoziții, concursuri, premii, expoziții 

cu activități desfășurate la clasă și nu numai. Pentru a promova imaginea unei instituții de învățământ 

este nevoie în primul rând de oameni pasionați, dăruiți acestei meserii, care vor o schimbare, un 

progres real, este nevoie de rezultate școlare deosebite, de muncă desfășurată în echipă, de participare 

la evenimente culturale organizate de diferite institutii târguri de Crăciun, de Paște, expozițiie de 

mărțișoare, cadouri realizate de copii pentru partenerii din comunitate felicitări, mărțișoare, obiecte 

decorative, participarea la concursuri organizate de alte școli, articole publicate în reviste pentru 

diferite ocazii activități pentru marii poeți, serbări, spectacole.  
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Profesorii au nevoie de cursuri de formare continuă pentru a aplica metode moderne, care să 

conducă educația din România la rezultate remarcabile pentru sistemul de învățământ.  

Fiecare instituție are un plan de promovare a imaginii prin următorii pași Obiectivul general: 

crearea unei imagini favorabile a școliii în comunitatea locală. 

Obiective specifice: • popularizarea rezultatelor școlii/ grădiniţei în comunitatea locală; 

• atragerea unui număr cât mai mare de școlari /preşcolari din zona arondată unităţii noastre;

• realizarea planului de şcolarizare propus.În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată

oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele 

educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 

unui comportament moral pozitiv. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare, responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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ȘCOALA ONLINE PE TIMP DE PANDEMIE 

DOAR TEME PE WHATSAPP? TEME PE FACEBOOK? 

PROF. INV. PRESCOLAR ENACHE LETITIA 

G.P.N. CHIOJDU, JUD. BUZAU 

Am încercat în acest articol amplu să vorbesc cu toate părțile implicate, să înțeleg de ce nu 

există o politică mai coerentă de predare la 2 luni de când s-au închis școlile. Am vorbit cu elevi, 

părinți, profesori, profesori care sunt și părinți, directori de școli, inspectorat școlar și minister. 

Mulți părinți se plâng în stânga și în dreapta de modul haotic în care se face această școală 

online, care ne-a prins pe nepusă masă. A pus profesorii în impas pentru că nu știu să lucreze pe 

calculator, pe copiii care nu au internet sau laptopuri, dar și pe părinți care s-au trezit peste noapte 

profesorii copiilor, pe lângă full time job de acasă. 

Eu însă nu cred că despre asta e vorba, ci ca cei mici să înțeleagă materia, în alte condiții. Ca 

profesorii să nu rămână cramponați în secolul trecut. 

Până să devină școala online obligatorie, cu directive de la minister, doar unii profesori, 

majoritatea la privat, făceau de plăcere aceste ore online. Probabil profesori familiarizați cu internetul. 

În 2019 erau peste 200.000 profesori pensionari care predau și cel mai probabil, putem 

presupune că tot atâția nici nu se pricep să folosească un email. Ce să mai vorbim despre predare 

online.. 

Bănuiesc că de când cu pandemia ați intrat măcar o dată pe MEET sau o altă platformă de 

comunicare în grup și ați văzut cât de greu este să fii atent la fiecare om ce zice, să nu vorbești peste 

altcineva, mai pică netul, se freez-uiește ecranul, etc. Probleme digitale pe care un copil le poate 

rezolva, dar un profesor, nu întotdeauna. 

De când ministerul educației le-a cerut profesorilor să dovedească faptul că predau și își 

continuă munca, este un și mai mare heirupism: 

O oră de predare online nu mai are cum să semene cu o oră de predare la școală, trebuie să 

înțelegeți asta. 

Asta spune o mamă exasperată că fiul ei primește prea multe teme și nu se predă deloc, scria pe 

rețelele de socializare: De ieri si până azi, copilul meu are 8 noi grupuri de whatsapp, “VII C 

Biologie”, “VII C Geografie”, “VII B Chimie” si asa mai departe. Nu ne vom opri aici, probabil vor 

aparea atâtea grupuri de whatsapp câte materii sunt. Pe fiecare grup sunt “aruncate” linkuri pe care 

copiii trebuie să intre, să copieze materia de acolo (da, exact, să copieze pe caiete!). Să facă diverse 

proiecte (au deja teme). Totul funcționează pe principiul “si asa stati acasă și nu aveți nimic de făcut”. 

Mama unei fete în clasa a 5-a: 

Cu doamna de mate nu s-au văzut niciodată online, am primit doar poze după niște chestii scrise 

de mâna în care copiilor li se recomandau restul lectiilor ca studiu individual. Am reusit să facem 
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prima tură de lecții și exerciții, i-a explicat soțul meu, dar la a doua tură, am zis pas. Asta nu e scoală, 

iar eu nu sunt profesor de mate să predau eu lectia acasă.  Unii profesori mai uitp că au ore ! 

Un studiu lansat ieri de platforma SuperTeach, arată că în 70 la sută dintre cazuri, profesorii au 

comunicat cu elevii prin grupuri de whatsapp, 29 % prin informări pe e-mail, 23 la sută individual, 

ba chiar 6 la sută NU au comunicat deloc. Studiul a fost făcut pe un eșantion mic, de 3847 de părinți 

(dintre care majoritatea au copii de clasele 0-4), 70 la sută din mediul urban. 

Orarul zilnic al unui elev trebuie să arate diferit față de cel cu care era obișnuit. Nu poate sta 7 

ore în fata calculatorului. Ar trebui să facă 2-3 materii cel mult pe zi. Asta mi-au spus unii părinți, 

care nu își pot lăsa copiii atât timp în fața ecranelor. Plus că se plictisesc și nu au răbdare să stea jos 

atât timp. 

Fiecare profesor predă cum îl taie capul, pe o platformă sau alta. Nimeni nu le-a spus 

profesorilor cum să gestioneze 20 de suflete online care vorbesc unele peste altele și unde e butonul 

MUTE, de unde se pornește camera, cum poți scrie pe tabla și să dai share screen, și câte și mai câte 

lucruri de bază. 

La mine a durat mai bine de o lună să ajung la un nivel ok cu activatul în online și eu mă 

pricepeam și înainte destul de bine. 

Platformele propuse de minister conțin informații si sfaturi utile. Cu toate acestea, eu nu pot 

decât să mi-l aduc aminte pe “Dl Trandafir” – așa l-am numit eu, după cunoscutul personaj-, un domn 

învățător la un pas de pensie care își iubea elevii ca pe ochii din cap. L-am cunoscut intr-o campanie 

umanitară, la o scoală dintr-o zona defavorizată ( undeva la 20,30 de km de București, nu la capătul 

lumii). Eu cred că genul acesta de profesor, învățător…cu tot sufletul lui atât de bun, nu va reuși doar 

cu aceasta platformă. Tot acei copii, oricum mai putin norocoși, vor avea de suferit si de pierdut. 
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Promovarea imaginii unităților școlare 

în perioada desfășurării on - line a activităților 

Prof. înv. preşc. Maria Enache 

Şcoala, educația au avut un rol decisiv în dezvoltarea societăţii româneşti moderne. Instituţiile 

şcolare au îndeplinit roluri şi funcţii multiple într-o societate în care modernitatea este tendenţială şi 

nu structurală. Imaginea unei şcoli este ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei identităţi 

specifice de către toţi actorii implicaţi în activităţile şcolare - profesori, elevi, părinţi, autorităţi, mass 

media. Imaginea şcolii este un complex constituit din istoria organizaţiei şcolare, calitatea ofertei 

educative, performanţele sale şi stabilitatea instituţională, prestigiul în comunitate.  

Factorul principal în crearea imaginii şcolii îl reprezintă calitatea procesului instructiv şi 

educativ asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută diferenţa dintre imaginea proiectată 

şi imaginea reală. Prima este imaginea pe care managementul şcolii doreşte să o promoveze in 

interiorul si in exteriorul său, pe baza propriilor standarde şi interese, care pot intra în contradicţie cu 

imaginea reală. Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de şcoală se ghidează în 

opţiunile lor după această imagine propusă de şcoală, dar se pot confrunta cu dificultăţi reale în 

momentul când cunosc imaginea reală a şcolii.  

Calitatea şcolii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi şi orice alte persoane 

care lucrează în şcoală, toate acestea influenţează imaginea pe care beneficiarii serviciilor şcolii şi-o 

formează despre activităţile organizaţiei şcolare. 

Beneficiarii atât direcți, cît și indirecți (elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul 

școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce 

îşi asumă responsabilităţile în procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea 

ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de 

nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă la 

particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 

înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi 

formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul trăiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, 

au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 

instituții. 

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 
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modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 

să permită stimularea creativă a elevilor.  

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. Prin 

combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu 

sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință 

crează o imagine pozitivă a școlii. 

 Astăzi şcolile sunt nevoite să intre în competiţie între ele, pe baza identificării imaginii lor 

publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de construire a imaginii unei şcoli 

este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive şi educative care au loc în şcoală, calitate 

regăsită în nivelul de satisfacţie al beneficiarilor: elevi, părinţi, comunitate faţă de serviciile oferite 

de şcoală. Un rol fundamental îl au formatorii de imagine a şcolii.  

Şcoala reprezintă instituţia specializată în realizarea activităţii de educaţie şi instrucţie conform 

obiectivelor societăţii stabilite în politici de învăţământ. Societatea constituie un mediu educogen şi 

din această poziţie se cuvine a sublinia permanent că şcoala este doar unul dintre factorii de socializare 

şi o instituţie de instruire şi educaţie.  

Responsabilitatea pentru conduita unui elev cade în seama tuturor instanţelor de socializare: 

familie, vecinătate, biserică, mass media. Imaginea şcolii propusă pentru spaţiul public şi implicit 

pentru mass media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al şcolii – instruirea şi 

educarea tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul 

tehnologizării accelerate a învăţământului. 

Unitatea școlară, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. Educația de calitate 

este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii, 

de ansamblu, a instituției școlare. Esenţa mărcii unei şcoli ce ar urma să fie promovată se defineşte 

prin valoarea, nivelul de pregătire şi personalitatea profesorului. Responsabilitatea aceasta este în 

mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid. 
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Importasnța promovării imaginii școlii 

Grădinița cu Progam Normal Nr. 1 Balș   

Prof. Enache Mihaela 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune 

adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării 

tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii 

școlii.  

Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 

perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu preșcolarii . Trecerea de 

la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice 

directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace 

moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, 

atât a cadrelor didactice, cât și și a copiilor  pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în 

totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită 

un mesaj important copiilor: învățarea continuă dincolo de grădiniță și cu instrumente online 

accesibile tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja copiii să învețe și să 

lucreze independent. 

Deschiderea spre nou s-a realizat datorită cadrelor didactice , care intervin în favoarea acestei 

dezvoltări continue a grădiniței. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem stabili 

și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (preșcolarii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de 

grădiniță. Copilul este o ființă cu insușiri calitative diferite de cele ale adultului si are in mod legitim 

dreptul de a ocupa o poziție privilegiata .Nimic nu este mai important deoarece copiii reprezintă cea 

mai mare resursă umană a unei culturi, ca atare viitorul lumii depinde de concepția pe care o au despre 

ei înșiși.  

Pe parcursul activităţilor susţinute  online am încercat să ţinem pasul cu tehnologia (reprezintă 

un instrument prin care se informează şi se comunică eficient), să nu fie plictisitor (copiii să fie veseli, 

plini de energie, lucru care-i face speciali şi unici printre celelalte generaţii), să fim mereu spontani, 

să punem pasiune în ceea ce facem(elevii se regăsesc în învăţătorii lor care reprezintă modelele lor în 

viaţă), să fim naturali (copiii sunt sinceri şi în permanenţă sunt în căutarea unor activităţi care să-i 

ţină în priză astfel încât să simtă că trăiesc viaţa). 

Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 

în această perioadă dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Comparativ cu școlile care au putut 

migra în timp real (cu mai mult sau mai puțin succes) către modele de educație online, nevoile 

preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare 

și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată provocare (pentru 

preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Astfel, deși o serie de grădinițe 
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(majoritatea private) apelează la platforme digitale, rezultatele nu sunt satisfăcătoare. În contextul în 

care o mare parte dintre părinți sunt nevoiți să lucreze în timp ce stau cu copiii acasă, ce funcționează 

pentru preșcolari? 

Promovarea imaginii grădiniței şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale copiilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din grădiniță, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea preșcolarilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile copilui, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra grădiniței. Promovarea imaginii grădiniței se realizeaza și prin elaborarea 

unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Această perioadă este foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă 

schimbările de rutină care apar, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice 

și cele de la muncă în același timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului. 

În concluzie,  imaginea grădiniței poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și 

au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activitățile instructiv - 

educative. Grădinița noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției preșcolare. Activitățile de acest 

gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de 

creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa 

sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce 

promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât 

și județean sau național.  

Promovarea imaginii pozitive a instituției preșcolare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în grădiniță, dar putem promova activitățile și implicit grădinița în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

În concluzie,  imaginea grădiniței poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și 

au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Grădinița noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției preșcolare. Responsabilitatea aceasta este în 

mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Enache Mirela         

Școala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Focşani Jud. Vrancea 

Motto: “ Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa” 

Ferdinand, rege al României 

Pornind de la acest motto putem afirma că educația este cel mai puternic motor al schimbărilor 

sociale și al dezvoltării, dar pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, 

care să facă posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile, bazată pe cunoaștere.   

Sistemul românesc de învăţământ, odată cu intrarea lui în rândul structurilor de tip european, 

este supus unei abordări cu totul diferite, în condiţiile în care tendinţa este aceea de a acorda instituţiei 

cât mai multă libertate în luarea deciziilor. În acest context, statutul României de ţară europeană îi 

oferă sistemului educaţional posibilitatea de a-şi rezolva problemele majore cu care se confruntă. În 

ultimul timp, situația de criză a scos la iveală anumite probleme care vor impune o schimbare radicală 

a mentalității oamenilor. Aceste schimbări trebuie să-i facă mai conștienți pe educabili, să-i facă mai 

flexibili, mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale, trebuie să includă, implicarea 

mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor 

didactice, în educația tinerei generații. 

Pandemia de coronavirus a provocat o criză care afectează mai multe sectoare din societate, 

unele dintre ele nepregătite să facă față unor schimbări critice. Este și cazul educației, pusă în fața 

unei noi provocări: cea digitală.   Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, 

încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie 

să continue în mediul online. Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un 

timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale 

părinților, pentru a putea urma lecțiile online. O sursă importantă au fost platformele educaționale 

existente, dar și instrumentele digitale pentru asigurarea învățământului online, managementul 

timpului și a resurselor pentru elevi în condiții de criză. 

Din dorinţa de a le oferi elevilor şi părinţilor cât mai multe informaţii despre ceea ce înseamnă 

şcoala online, am început prin a studia tutoriale pe internet despre folosirea unei platforme de învățare, 

apoi a trebuit să-i ajut pe părinții copiilor să-și creeze cont, să utilizeze platforma. De asemenea,  

pentru a transmite elevilor conținut informațional nou, am ales să particip la programe de formare 

profesională, să mă documentez, să mă înscriu în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să 

accesez materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd -uri interactive, să descarc 

materiale didactice găsite pe diferite site -uri educaționale), să parcurg etapele necesare dezvoltării 

personale, să creez teste online, bareme de corectare, care să ușureze munca didactică.  

În activitatea desfășurată, am folosit calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. 

Așa, încet, împreună cu părinții, ne-am adaptat la învățământul online, încercând să fiu cât mai 

creativă și mai ales flexibilă cu programul și cu nevoile copiilor și părinților lor. Având în vedere 

faptul că elevii sunt mici (clasa I), au avut nevoie de sprijinul permanent al părinților în cadrul 

activităților de învățare. Am creat intervale flexibile de timp pentru copii și părinți, am realizat 

înregistrări ale unor activități, am susținut lecții interactive pe platforma de învățare, le-am dat foarte 

multe provocări practice și am învățat și eu, ca profesor, foarte multe lucruri noi. Am încercat să iau 
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feedback de la părinți și de la copii și să construiesc relația între cadru didactic și elev, care are un 

impact clar asupra învățării. În cazul meu, cele mai eficiente au fost activitățile interactive, în care am 

putut să ne vedem, să comunicăm. Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de 

activități, joacă. Cred că provocarea este să regândim învățarea și să ne punem întrebarea ce este 

învățarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă. 

Consider că prin intermediul şcolii online , relaţia cu părinţii a atins cote maxime. Aceştia au 

asistat zilnic la activităţile desfăşurate, au înţeles că munca unui dascăl nu este deloc uşoară şi au 

putut să-şi evalueze propriul copil în raport cu ceilalţi copii.  

În concluzie, învățăturile care se concentrează în special pe tehnologia digitală sau folosind 

resurse și instrumente digitale contribuie la dezvoltarea abilităților cheie ale elevilor în societate și în 

lumea profesională a secolului XXI: creativitate, inovație, muncă în grup, modă. proiect sau chiar 

autonomie. 

Ataşez câteva imagini din activităţile desfăşurate. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Enăchescu Ileana-Loredana 

G. P. P. „Lumea Copiilor”, Topoloveni, Jud. Argeș 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. 

Mulți oameni descriu școala și activitățile desfășurate cele mai importante din viața lor.În 

esență, școala are rolul de a transfera cunoaștere și de a pregăti tinerii pentru  a devein membrii 

responsabili ai societății.Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să 

recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern.O școală trebuie să producă 

și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea în funcție de așteptările 

consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora.. Acest demers presupune un ansamblu 

de metode și tehnici științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și 

previziunea pieței.  

Activitățile educative din școală realizate în online au un impact major asupra copiilor,  cel mai 

mult pozitiv, dar și negativ prin lipsa de socializare.Prin aceste activități pregătite de cadrele didactice 

majoritate sunt foarte atractive, dar și interesante. Aceștia pot interacționa cu ușurință cu colegii, cu 

profesori .Elevii răspund prin mesaje, videoclipuri, fișiere atașate prelucrate prin ajutorul platformelor 

educaționale .Profesorii își pot promova școala prin videoclipuri pe anumite teme realizate cât mai 

interesant, cât mai explicit și materiale care îi atrag prin originalitate și creativitate.O bună colaborare 

cu familia este o soluție în cadrul orelor online dar și o soluție pentru copil și părinte. 

Activitățile de exemplu în online sunt foarte constructive și pot avea un impact mai mare a 

promovării unei școli, a unei instituții prin însăși exemplele de care dă dovadă instituția.Astfel de 

activități sunt promovate de diferite grupuri, platforme și pot reprezenta un exemplu, un ajutor pentru 

alte cadre de a desfășura orele .De la unii profesori se pot descoperi proiecte,idei,activități deosebite 

realizate cu ajutorul diferitelor site-uri educaționale, canale, platforme prin care educația continua să 

fie creativă care au luat forma unor provocări care contribuie la dezvoltarea personală, a echilibrului 

fizic și emoțional.Profesori doritori care au vrut sa-și exprime un punct de vedere au dezvoltat 

constant noi tehnici având așteptarea ca în acest spațiu să susțină comunități de învățare dedicate 

resurselor educaționale deschise. 

Cu răbdare, compasiune, susținere, curaj  conceptul de școală online poate fi o oportunitate de 

a întări relația-familie-școală de care este atâta nevoie pentru viitorul copiilor.Profesorii află de la 

părinți de nevoile elevului, de pasiunile și interesele, dar și ce stări resimte în această perioadă. 

În final,  activitățile desfășurate în mod online sunt la fel de importante ca cele fizice  cu un 

caracter atractiv.Succesul este garantat dacă ai încredere în  imaginatie, bucuria și dragostea din 

sufletul copiilor. 

Este de preferat ca instituțiile să caute să-și promoveze imaginea prin profesorii care iubesc 

meseria și copiii, prin activitățile pe care aceștia le fac și prin elevii care sunt inventivi și inteligenți. 

Bibliografie: 

1. Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004

2. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau Adrian, Școala la răscruce.Schimbare și continuitate

în curriculumul învățământului obligatoriu .Studiu de impact, Editura Polirom,2002 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

287



3. https://www.logiscool.com/ro/blog/ghid/educatia-copiilor

4. https://www.eduform.snsh.ro/campanie-online/modalitati-de-atragere-si-mentinere-a-

elevilor-in-procesul-educational-activitati-extracurriculare 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

288

https://www.logiscool.com/ro/blog/ghid/educatia-copiilor
https://www.eduform.snsh.ro/campanie-online/modalitati-de-atragere-si-mentinere-a-elevilor-in-procesul-educational-activitati-extracurriculare
https://www.eduform.snsh.ro/campanie-online/modalitati-de-atragere-si-mentinere-a-elevilor-in-procesul-educational-activitati-extracurriculare


Promovarea imaginii școlii prin activitățiile on-line, cu ajutorul geografiei 

Prof. ENĂȘESCU RADU-ȘTEFAN      

COLEGIUL NAȚIONAL ”TRAIAN LALESCU”+   

LICEUL DE ARTE”SABIN PĂUȚA”, REȘIȚA 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: școală-elevi-părinţi.  

Dar, de ce este important să promovăm imaginea unităţilor şcolare în comunitate? De unde 

această, idee, provocare? 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este 

liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala 

să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de 

ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile 

în schimbare ale “clientilor”.  

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii, iar implicarea prin intermediul disciplinei geografie, prin anumite proiecte derulate, 

poate duce la o îmbunătățire a imaginii unei școli folosind inclusiv mediul on-line. 

Şcoala, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-

şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.  

De exemplu, prin mai multe activități on-line, orele de geografie din școlile la care predau, au 

încercat nu numai să asigure un bagaj de cultură generală, ci și un mod de formare a personalității 

elevilor și de creare a unui bagaj de educație comunitară. Astfel au fost derulate proiecte despre: 

- obiectivele turistice ale orașului-promovare pe site-ul școlii

- creare de pliante pentru promovarea județului în mediul on-line

- desfășurarea de proiecte cu privire la conceptul de dezvoltare durabilă a regiunii în care trăim

- implicare în promovarea necesității reciclării în comunitatea locală

- gestionarea deșeurilor într-un municipiu reședință de județ

- impactul educației asupra zonelor sărace ale orașului

- implicarea eleviilor în identificarea zonelor poluate ale localității de reședință

- idei despre dezvoltarea orașului ca un smart-city

- consolidarea ideii de turism în rândul comunității locale și în cea a școlii

Această implicare s-a bazat pe anumiți piloni în această perioadă deosebită:

➢ Folosirea intensă a Internetului

➢ Promovarea școlii prin intermediul presei locale on-line

➢ Pagina web a școlii

➢ Popularizarea activitățiilor construite cu ajutorul cunoștințelor geografice, dar și a rezultatelor

școlare în rândul comunității 

Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă 

că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. Ideea de promovare a școlii prin intermediul 

propriilor elevi, vânzarea unui produs cu ajutorul propriilor „consumatori” 
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Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior, de schimbările impuse de piața munci, dar mai nou, iată și de prezența unor situații medicale 

extreme-apariția unei pandemii-schimbarea opticii, a modului de a acționa. 

Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei, iar în contextul de azi, 

fiecare profesor sau educabil poate deveni o parte a acestui manageriat 

Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru 

a planifica răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu 

dinamic, forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale se pot 

modifica puternic de la an la an.  

Contribuția geografiei într-un astfel de mediu, poate duce școala reprezentată, la un alt nivel în 

concepția comunității și în mentalul posibililor educabili. E momentul să acționăm acum! 
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De ce este important să promovăm imaginea unităţilor şcolare în comunitate 

Prof. înv. preşcolar ENE CARMEN-MONICA    

Grădiniţa Nr. 35, BUCUREȘTI 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Educația este obligatorie, dar din 

fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a 

unității școlare de libertatea de alegere a copiilor face ca grădinița să depindă de implicarea ei în 

modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, grădinița trebuie să aibă 

capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale 

“clientilor”. 

Grădinița este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar 

şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente 

a comunităţii. Grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o 

resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă copiii şcolarizaţi şi contribuind 

astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.   

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea 

transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica 

răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 

forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an 

la an.  

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce ţine pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată

de cadrele didactice.

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.  

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

✓ difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele

educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

✓ consilierea părinţilor;

✓ dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, national în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale; 

✓ promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (pliante, internet).
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Promovarea imaginii școlii prin activități educative realizate în online 

Prof. înv. preșcolar Epure Amalia Marinela 

Șc. Gimn. Simion Balint Roșia Montană, jud. Alba 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educațional și educaţiei. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 

individualizată, adaptată la particularitătile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor înbunătății și crea o imagine pozitivă asupra școlii. Armonizarea ofertei de 

servicii educaţionale şi de formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi 

comunitatea locală. Misiunea școlii noastre este  o școală în slujba comunității, având capacitatea de 

a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii și de a asigura 

progresul tuturor elevilor săi , astfel încât Mâine să fii mai bun ca azi! 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, 

dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia nevoie: educație de 

calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminarii, 

reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la activitați 

extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. Educația de 

calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra 

imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece 

aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid. 

În marea majoritate a timpului, utilizarea tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se 

ușor atenția preșcolarilor. În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească 

valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea 

competențelor secolului al XXI-lea etc.). Beneficiile pentru preşcolari în activitățile online: un mediu 

de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării 

de acasă). Un aspect motivant pentru cadrele didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi 

asistenţă din partea colegilor. Conferințele online facilitează transmiterea de informații în timp real 

și învățarea sincron a preșcolarilor. Printre cele mai cunoscute sunt: Zoom, GoogleMeet, Webex, 

Twinspace etc. ZOOM - Este platforma de ore on-line cea mai utilizată de către cadrele didactice din 

România. Se creează conturi gratuite pentru profesori (contul școlii nu are limită de timp). 

Preșcolarilor și părinților acestora le trimiteți link-ul. Pe white board se poate desena, colora, face 

operații matematice sau ad notări pe ecran; se pot împărtăși ecranul și documentele aflate în 

calculator/laptop. Se pot crea camere secundare pentru preşcolari pentru a încuraja munca în grupuri 

mici ( Breakout rooms). Există opțiunea să se înregistreze întreaga conferință audio-video. 

Am folosit jocuri didactice - instrumente digitale care facilitează munca în sincron în cadrul 

conferințelor on-line. Dintre instrumente recomandate puteți utiliza: Worldwall sau Learningapps.  

Worldwall - este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive 

pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. ( De exemplu: Cuvântul lipsă, 
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Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Deschide cutia etc); Este un 

instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. 

Learningapps- este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de 

conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, completează 

cuvântul lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite 

drept material de învățare pe platforma LearningA pps (creând clase în care să îi invitați pe copii ; se 

pot face și sondaje pentru a măsura feed-back-ul). 

Bibliografie: 

1. Scrisoarea metodică pentru învățământul preșcolar, nr.35707/07.10.2020;

2. https://wordwall.net/

3. https://learningapps.org/
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Promovarea imaginii școlii online 

Prof. înv. preșcolar: Epure Liliana        

G. P. P. ,,Lumea copilăriei,, - Rm. Sărat, Buzău 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce ţine pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată

de angajaţi-cadre didactice.

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi interferenţă a reclamei, publicităţii, 

utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini 

unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.  

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.  

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

1. difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele

educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

2. consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

3. dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale;  

4. promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă,

internet). 

5. invitarea părinților la cursurile online ale copiilor.

În România, decizia de închidere a școlilor la declanșarea pandemiei (martie 2020) a fost 

însoțită în cele mai multe cazuri de organizarea unor activități didactice la distanță, în condiții extrem 

de diverse, cu utilizarea sau nu a mijloacelor electronice pentru predare și comunicare. Apelarea la 

această soluție de criză și la izolarea la domiciliu a pus cadrele didactice, copiii și părinții într-o 

postură nouă, rezultatele învățării în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020 fiind în cele mai 

multe cazuri nesatisfăcătoare, comparativ cu învățarea față în față din perioadele anterioare crizei 

generate de pandemia Covid-19. 

De multe ori sesizăm în evenimentele pe care le organizăm cu cadrele didactice că acestea sunt 

nemulțumite de obiceiurile pe care copiii le dobândesc în familie cu privire la folosirea Internetului. 

De partea cealaltă, în întâlnirile noastre cu părinții, nu de puține ori aceștia menționează necesitatea 

ca informațiile privind siguranța copiilor, inclusiv pentru navigarea în mediul online, să fie acoperite 

în orele de școală și acest proces să facă parte din responsabilitatea instituțiilor de învățământ. În 

această pasare a responsabilității între adulți, stâlpi ai educației copiilor, cei care au cel mai mult de 

suferit sunt înșiși copiii și tinerii. 

Înainte de orice demers structurat care vizează o îmbunătățire a unui aspect de mare anvergură 

socială este esențial să observăm cum facem lucrurile în prezent și să alegem, deliberat, încotro ne 

îndreptăm. Un prim pas este să realizăm un plan care să aibă în vedere scopul și obiectivele pe care 

ni le propunem, activitățile pe care le putem derula pentru a atinge acele obiective și apoi să trecem 

la treabă folosind cu înțelepciune toate resursele pe care le avem sau sunt disponibile în comunitatea 
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școlară. Dezvoltarea unui parteneriat școală-familie-comunitate în jurul temei „Folosirea creativă, 

utilă și sigură a Internetului” este un țel ambițios. 

Internetul aduce o gamă largă de beneficii și oportunități, dar prezintă și riscuri. Pe lângă 

conținutul pozitiv, există site-uri cu conținut dăunător sau ilegal, de care școlile trebuie să protejeze 

copiii și tinerii. Filtrarea și monitorizarea sunt două metode pe care școlile le pot implementa pentru 

a face acest lucru, dar, desigur, aceasta este o soluție parțială, și este important să fie adoptate 

împreună cu inițiative educaționale adresate tuturor copiilor și profesorilor 

Protecția copiilor și apărarea drepturilor lor stă în puterea tuturor celor din instituție și cu cât 

există mai multă congruență între cadrele didactice, cu atât efectele sunt mai rapide iar impactul mai 

mare în promovarea folosirii Internetului într-un mod creativ, util și sigur la nivelul întregii unități. 

Atmosfera din cancelarie este foarte reprezentativă și determină climatul din întreaga unitate.  

Efectele se propagă și cu cât mai multe cadre didactice comunică mai bine, aduc o energie bună 

și constructivă, au disponibilitate de a învăța unul de la altul, de a colabora și a crea împreună, cu atât 

se creează o cultură binevoitoare care va servi ca model pentru elevi. De partea cealaltă, cu cât există 

mai multă competiție, încrâncenare, dispută sau conflict mocnit, cu atât nivelul de stres este mai mare 

și determină transferul acesta, poate la nivel subtil dacă nu chiar explicit, în rândul elevilor 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Faghiura Florina 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”,  Județul Vrancea 

MOTTO: ,,Fericit este copilul care găsește în fiecare etapă a drumului său pe educatorul 

capabil să-i insufle treptat forța și elanul necesare împlinirii destinului său ca om.”  (Maurice 

Debesse) 

Natura umană, aşa cum afirma Pestalozzi, trebuie îndrumată, călăuzită, cultivată. Omul se naşte 

cu seminţele dezvoltării fizice, intelectuale şi morale. Pentru ca aceste forţe să nu rămână 

nedezvoltate, să se dezvolte prea lent sau contrar firii, împotriva umanităţii, e nevoie de educaţie, 

educaţie în familie, şcoală şi societate.  

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 

informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în 

educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 

evolutiv,  pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare 

pentru educație. Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există 

domeniu de activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe 

nevoia de cunoaștere a modului de utilizare a conținutului informatic.  

În prezent, avem accesul deschis la resurse educaționale, facilitate desigur de tehnologiile 

informației și ale comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită 

să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea românească bazată pe 

cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar trebui să beneficieze atât elevii/studenții, cât și 

profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, pentru consultare 

personală sau profesională. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidate. 

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza cantitativ 

și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 
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O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul.. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI PRIN DERULAREA UNOR PARTENERIATE 

ÎN CADRUL COMUNITĂŢII LOCALE 

Prof. Fainisi Iulia Mihaela 

Gradinita cu Program Prelungit nr. 19 Drobeta Turnu Severin, Mehedinti 

Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile de colaborare 

ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale societăţii. Necesitatea şi 

importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: 

▪ nevoia deschiderii grădiniţei către comunitate

▪ sensibilizarea comunităţii la nevoile grădiniţei

Modalitatea eficientă şi viabilă prin care comunitatea poate să răspundă solicitărilor din

sistemul educaţional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest lucru rămânând un instrument 

valoros al grădiniţei-în general şi un mare câştig pentru educaţia copiilor-în special, pornind de la 

ideea că preşcolarul trebuie scos cât mai mult din atmosfera obişnuită a grădiniţei pentru a intra în 

relaţie cu semenii. Copilul vine astfel în contact cu diferite persoane, creşte şi se dezvoltă într-un 

mediu comunitar variat. 

    Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent şi corect 

parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate părţile implicate. 

I. TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile şi scopul urmărit

▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ;

diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de învăţământ; 

▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale;

▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare;

▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate;

▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice;

▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive.

II.ETAPELE PROIECTULUI DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

a.Întocmirea protocolului între parteneri-cuprinde angajamentul părţilor, obligaţii comune,

obligaţii individuale, semnarea protocolului între părţi. 

b.Structura proiectului

1. Organizarea documentaţiei:titlul proiectului, tema, partenerii, colaboratori permanenţi şi

ocazionali, grup ţintă, iniţiatorul proiectului, beneficiari direcţi şi indirecţi, analiza de nevoi, 

argument, mijloace de realizare, metode, tehnici, principii de lucru, scop şi obiective, echipa de 

realizare, repere temporale, locaţia, resursele proiectului, rezultate aşteptate-previziunea impactului 

asupra persoanelor, organizaţiei, comunităţii şi eventualele produse finale. 

2. Organizarea desfăşurării proiectului

▪ Echipa proiectului

▪ Alcătuirea programului de activităţi,în concordanţă cu obiectivele stabilite(teme,conţinuturi,

responsabilităţi, loc, dată) 

▪ Identificarea resurselor ce pot fi puse la dispoziţia proiectului care trebuie să fie în concordanţă

cu obiectivele şi cu programul de activităţi(umane, materiale, financiare, resurse de informaţie) 

3. Implementarea proiectului- derularea propriu-zisă a activităţilor, conform calendarului.
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4. Monitorizarea şi evaluarea proiectului-se vor concepe de comun acord şi se vor pune în

practică modalităţi de monitorizare, evaluare şi autoevaluarea proiectului:la început, pe parcurs, la 

final. 

5. Diseminarea rezultatelor-experienţa pozitivă şi rezultatele proiectului se vor face

cunoscute, utilizând o diversitate de mijloace de comunicare. 

6. Finalizarea proiectului-moment mai special în care se va sărbători reuşita şi se vor analiza

alte nevoi care să conducă la un nou proiect. 

III. OBIECTIVE CADRU ALE PARTENERIATELOR ÎN CADRUL COMUNITĂŢII

1. Cooptarea diferiţilor reprezentanţi ai comunităţii locale ca parteneri în procesul educativ.

2. Informarea membrilor comunităţii despre valorile promovate în instituţiile de învăţământ

preşcolar, formându-i ca beneficiari direcţi ai achiziţiilor de ordin educaţional ale propriilor copii. 

3. Creşterea disponibilităţii de colaborare în cele mai diverse domenii (educativ, sanitar,

gospodăresc). 

4. Realizarea schimbului de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu educativ sănătos.

5. Colaborarea între toate resursele umane implicate în viaţa grădiniţei, astfel încât copilul să

aibă prioritate absolută. 

6. Creşterea imaginii publice a instituţiei.

IV. PARTENERIATE DERULATE

1.,,Împreună pentru copii noştri”-parteneriat educaţional cu familia.

▪ Scopul: Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un

,,microgrup” din care copilul face parte;dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu 

copii. 

▪ Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale educaţiei,

stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect benefic asupra copiilor. 

▪ Finalizarea proiectului a fost concepută ca o analiză, împreună cu părinţii, a aspectelor

pozitive sau negative pe care le-am întâlnit pe parcursul celor doi ani de întâlniri. 

2.,,Pas cu pas spre viata de scolar!”-parteneriat cu Şcoala Gimnazială “Constantin Negreanu”. 

Obiectivele parteneriatului: 

▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu educaţional

stimulativ. 

▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând.

,,În vizită la cei mici”- a fost una dintre cele mai plăcute întâlniri şi s-a organizat sub forma

unei activităţi comune desfăşurată la grădiniţă, unde şcolarii au venit în vizită. 

3. ,,Prietenul meu, poliţistul!”-parteneriat cu poliţia în vederea intensificări activităţii de

sprijinire a copilului preşcolar în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi care să-i permită 

cu uşurinţă la condiţiile de mic pieton. 

Obiectivele proiectului: 

▪ Sprijinirea copiilor pentru înţelegerea necesităţii respectării regulilor de circulaţie, în vederea

asigurării securităţii personale. 

▪ Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie.

,,Semne de circulaţie”-convorbire cu suport intuitiv, a fost una dintre activităţile derulate pe

parcursul parteneriatului, a fost realizată în sala de grupă şi a fost coordonată de d-nul poliţist. Copiii 

au avut ocazia să-şi etaleze cunoştinţele despre regulile de circulaţie cu o placere deosebită, fiind 

motivaţi de prezenţa poliţiştilor, iar aceştia la rândul lor au fost plăcut impresionaţi de faptul că nişte 

copii de grădiniţă sunt atât de atenţi la ceea ce se întâmplă pe stradă. 

4. ,,Jucării pentru copii”, ,,Iepuraşul vine pentru fiecare”- sunt două proiecte realizate în

parteneriat cu CSEI “Constantin pufean” şi care au vizat formarea unei atitudini pozitive a 

preşcolarilor faţă de bucuria de a dărui, orientarea acestora spre atitudinea de prietenie şi colaborare 

în spiritul sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte. 

Obiectivele proiectului: 
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▪ Antrenarea şi dezvoltarea unor calităţi ale copiilor-bunătate, compasiune.

▪ Dezvoltarea altruismului prin conştientizarea semnificaţiei faptelor bune.

▪ Educarea atitudinii de prietenie şi colaborare cu persoane din mediul apropiat.

Proiectele le considerăm un real câştig pentru toţi cei implicaţi în derularea lor: părinţi, copii,

educatoare, d-nele de la Asistenţă Socială . 

CONCLUZII: Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru 

educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate 

în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 

 În esenţă, a manageria un proiect înseamnă a stăpâni arta de a şti să faci o schimbare: 

▪ înseamnă să găseşti modul optim pentru a atinge un scop;

▪ să poţi conduce efectiv resursele disponibile pentru a atinge scopul;

▪ să identifici just competenţele persoanelor implicate în proiect şi să le utilizezi corespunzător,

▪ să combini atitudini, abordări şi tehnici ce se aplică la o gamă largă de sarcini.

Iar apoi să fii capabil să gestionezi cu succes schimbarea pentru a-i prezerva valoarea de câştig.
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

Profesor înv. primar, FANGLI GETA-ORESIA 

LICEUL TENOLOGIC RUSCOVA MARAMUREŞ 

Motto: “Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa” Ferdinand, rege al României 

Imaginea școlii este reflectată în realizările tuturor factorilor educaţionali din cadrul instituției 

având în centru elevul. Un rol deosebit de important îl are realizarea echipei multidisciplinare 

reprezentată de cadrele didactice în strânsă colaborare cu familia.

În liceul nostru, elevii beneficiază de un învățământ de calitate. Profesori foarte bine pregătiți 

care își desfășoară activitatea la clase, psiholog,  ateliere  de lucru, cabinete, sală de sport,  clase dotate 

cu mobilier adaptat nevoilor lor și multe altele. 

Dintre obiectivele importante urmărite în promovarea instituției: 

✓ Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitatea internă  (elevi, cadre

didactice) şi cea externă (oraș, școlile din cadrul orașului al județului, liceele speciale din întreaga 

țară, instituţiile şcolare locale, ISJ,  etc.)  

✓ Elaborarea de proiecte locale, naționale și internaționale care să vizeze multiplicarea

experienţei pozitive în rândul elevilor instituţiei şi întregii comunități  Personalizarea ofertei 

educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea si flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile si 

interesele partenerilor si beneficiarilor procesului educaţional.  

✓ Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii elevilor, părinţilor şi ai partenerilor locali

✓ Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar elevilor,  extrașcolare.

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 

În zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 

promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de 

acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor 
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proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se 

realizează prin publicarea tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face 

accesibile rezultatele și produsele activităților. 

Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții 

cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia 

acestea se desfășoară. 

Bibliografie: 

 “Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii 

(P.R.E.T.) 
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Promovarea imaginii şcolii 

Farcaşiu Otilia 

Promovarea unitǎţii de învǎţǎmânt este foarte importantǎ atât pentru cei care fac parte din 

aceasta, cât şi pentru cei care nu cunosc ceea ce oferǎ aceasta şi care poate ar dori sǎ facǎ parte din 

colectivul acesteia.  

Cerinţele societǎţii sunt tot mai complexe iar şcoala trebuie sǎ ofere cadre didactice bine 

pregǎtite şi condiţii optime pentru desfǎşurarea activitǎţlor instructiv-educative. De acest lucru 

beneficiazǎ şi sunt interesaţi atât elevii cât şi pǎrinţii acestora. 

Promovarea imaginii unitǎţii de învǎţǎmânt  într-un mod pozitiv se poate face prin sublinierea 

reuşitelor elevilor, prin premiile şi medaliile obţinute la concursuri, prin activitǎţile extracurriculare.  

Activitǎţile extracurriculare care pot influenţa pozitiv imaginea instituţiei sunt excursiile, 

vizitele la muzee şi alte instituţii de culturǎ, atelierele de creaţie, atelierele de teatru. Prin diverse 

proiecte locale, naţionale şi internaţionale se pune de asemenea în valoare instituţia. Programele 

internaţionale precum Erasmus, aduc o valoare pozitivǎ instituţiei.  

Internetul a devenit foarte utilizat în ultimul timp, fiind în acelaşi timp uşor de accesat. Astfel 

promovarea unitǎţii de învǎţǎmânt se face şi în mediul online prin platforme şi site-uri.  

Activitǎţile, reuşitele elevilor, informaţiile pot fi gǎsite astfel în mediul online. In ultimul timp 

mediul online este cel mai utilizat.   

Imaginea şcolii este promovatǎ în primul rând prin oferirea unei educaţii de calitate şi a unei 

atmosfere pozitive beneficiarilor. Educaţia de calitate presupune un efort colectiv al membrilor 

instituţiei.  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Fărcuț Adriana Ioana        

Școala Gimnazială ,,Petru Miheș’’ Meziad, jud. Bihor 

Pentru asigurarea succesului în învăţare pentru toţi elevii, este necesară o educaţie 

diferenţiată, ceea ce presupune crearea situaţiilor favorabile fiecărui elev, descoperirea şi 

stimularea intereselor, aptitudinilor şi posibilităţilor de formare şi afirmare ale fiecăruia. Egalitatea 

şanselor de formare presupune drepturi egale la învăţătură, unitatea obiectivelor, finalităţilor şi 

scopurilor învăţării, dar nu reprezintă identitatea sau uniformitatea de tratament didactic. 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este 

liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala 

să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de 

ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile 

în schimbare ale “clientilor”. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru promovarea şi 

atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună imagine 

posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi 

cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. 

Nevoile lui sunt centrale. Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. Vânzarea este 

"mişcarea a ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai de oferit este 

ceea ce doresc clienţii". Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât abordarea 

centrata pe vânzari. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’ , ce ţine pe 

de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea 

desfăşurată de angajaţi-cadre didactice.  

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei , 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.  

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

Bibliografie: 

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (P.R.E.T.) 
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Promovarea imaginii școlii în școala on line 

Prof. FĂTU GABRIELA MONICA 

Școala Gimnazială "Vasile Voiculescu" comuna Pârscov, jud. Buzău 

Motto:" Şcoala trebuie adaptată la copii şi nu copiii adaptaţi şcolilor" (Alexander Sutherland) 

Școala a fost dintotdeauna principalul factor de dezvoltare a viitoarelor generații, elementul 

esențial al oricărei comunități prin resursele umane pe care le are și prin spațiul alocat pentru 

desfășurarea activităților educative. O imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra 

succesului ei și asupra percepției în rândul comunității, iar o imagine negativă afectează, uneori într-

o manieră incredibilă, succesul instituției. 

A promova imaginea școlii este necesar și benefic în același timp, însă acest act trebuie să fie 

obiectiv, real și cât mai vizibil. Scoala on line reprezintă o provocare pentru toți deopotrivă: dascăli, 

elevi, părinți, iar activitatea desfășurată în această perioadă trebuie să fie transparentă și să ofere 

beneficiarilor o educație de calitate. Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile 

desfășurate, în contextul domeniului de activitate. Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de 

cadrele didactice, elevi și orice alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențând 

imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile școlii. 

Digitalizarea învățământului este un aspect tot mai important în perioada pe care o tranzităm și 

de aceea defășurarea procesului educativ în mediul on line reprezintă o oportunitate în acest sens. 

Promovarea și prezentarea proiectelor în care școala este implicată ( Digitaliada, utilizarea manualelor 

3D ale Editurii Didactice și Pedagogice, Edu Networks, platforma de învățare Google Classroom), 

reprezintă diverse modalități de generare a unei imagini pozitive a acesteia. O importanță deosebită 

în realizarea promovării imaginii școlii o are site-ul acesteia, unde sunt postate rezultatele activităților 

noastre cu elevii, diversele grupuri de pe rețelele de socializare care prezintă activitatea școlară și 

extrașcolară, cât și publicarea unor articole în revista Întrezăriri, revistă care are în comitetul de 

redacție, cadre didactice din școala noastră. 
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Pentru a reuși, o instituție educațională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex și în continuă schimbare, ceea ce s-a și întâmplat odată cu declanșarea pandemiei, Toate 

activitățile instituției școlare au trecut în mediul on line și implicit promovarea rezultatelor acestora.  

Comunicarea cu părinții, cu alți parteneri educaționali, cu membri din comunitate s-a realizat 

prin intermediul internetului (platforme educaționale, grupuri private de pe rețele de socializare, site-

ul școlii).  

Managerii instituțiilor reprezintă o verigă importantă în promovarea imaginii școlii și de aceea 

au nevoie să înțeleagă importanța mediului și a schimbărilor care se produc și modul cum pot afecta 

succesul și chiar supraviețuirea instituției. 

BIBLIOGRAFIE: 

* Iosifescu Ș., Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii, București, 2008;

* Neacșu I., Motivație și învățare, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1978.
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR FAZEKAS BEÁTA ORSOLYA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VIIȘOARA, BIHOR 

Ultima luna de activități instructiv-educative susținute online mi-a relevat faptul că și resursele 

digitale sunt utile în desfășurarea demersului didactic, beneficii având fiecare participant: copil, 

părinte, educatoare. 

Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi informații în 

domeniu IT, învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul) în scop educativ, au avut 

posibilitatea să învete lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul 

didactic.  

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut 

observa felul în care micuțul lor se raportează la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al 

acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back în timp real atat de la copil, cât și de 

la cadrul didactic, au învățat că tehnologia poate oferi o nouă forma de educație dirijată pentru 

preșcolar.   

Din perspectiva cadrului didactic, noua structură de desfășurare a activităților a oferit 

următoarele oportunități:  am învățat utilizarea unor noi platforme de învățare online (modul de lucru 

pe warshapp- pe care au lucrat cu preșcolarii, dar și pe Zoom, în cadrul consiliilor profesorale sau a 

cercului pedagogic), am învățat să creez jocuri didactice educative și filmulețe cu povești pentru 

preșcolari.În zilele noastre ,cursurile on-line au devenit extrem de populare.Cu toate acestea,în ciuda 

popularității educației online ,numeroase cadre didactice, elevi chiar și părinți resping acest tip de 

învățare, preferă învățarea în clasă ,predarea tradițională. 

Învățarea online poate fi definite ca o formă alternative de învățământ în cadrul căreia se asigură 

continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare prin intermediu ldiverselor 

instrumente informatice de comunicare la distanță. Această modalitate alternative este studiată de 

zeci de ani de pedagogi ,experți în design curricular și experți în noi tehnologii 

comunicaționale.Există întotdeauna două fețe ale unei monede ,fiecare adept prezentându-și propriile 

argumente. 

Platformele electronice pentru e-learning oferă facilităţi de derulare a unor activităţi de învăţare 

utilizând în mod exlusiv Internetul. Platformele electronice cooperative oferă în plus o serie de 

facilităţi referitoare la partajarea informaţiilor între cursanţi, posibilităţi de lucru în cooperare, 

posibilităţi de a crea discuţii de grup pe diferite teme etc. Structura, funcţionalitatea şi facilităţile 

oferite de astfel de platforme sunt foarte complexe şi pot fi diferite de la o platformă la alta. În general 

însă, orice platformă electronică trebuie să includă un spaţiu public, care poate fi vizualizat de toţi 

utilizatorii care beneficiază de un cont deschis pe  platformă, în acest spaţiu putând fi stocate 
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documente cu caracter general sau informaţii de ultimă oră. În acelaşi timp, platformele electronice 

prezintă însă şi spaţii de lucru private atât pentru cursanţi, cât şi pentru profesori şi personalul care 

administrează platforma. 

În plus, în cazul platformelor electronice cooperative, utilizatorii mai au la dispoziţie 

posibilitatea de a crea anumite spaţii de lucru (foldere/directoare) în care pot partaja informaţii cu alţi 

utilizatori, care au acelaşi subiect de interes. În aceste spaţii se pot lansa dezbateri tematice şi 

utilizatorii pot lucra cu documente partajate. Cu alte cuvinte, autorul unui director poate invita alte 

persoane în spaţiul său de lucru, acestea obţinând astfel accesul la directorul partajat.  

Platforma electronicăe ducațională (platforma e-Learning)este un produs program care are o 

serie de cerințe învederea: 

• asigurării procedurilor necesare instalării, configurări şi administrării acesteia;

• administrării şi monitorizării informaţiilor;

• utilizării unei interfeţe ce poate fi modificată în funcție de schimbările care au loc în procesul

educațional; 

• asigurării suportului logic pentru comunicarea sincronă şi asincronă;

• utilizării unor module de editare de conţinut educaţional în formate diferite;

• autoevaluării offline şi evaluării online a cunoştinţelor asimilate;

• asistarea utilizatorilor în utilizarea softului educaţional
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Promovarea imaginii grădiniței prin derularea proiectelor educaționale 

în condiții de învățare online 

Prof. înv. preșc. Ionela Fedmașu     

Grădinița cu Program Prelungit nr. 37 Brăila 

Lucrul cu copiii este unul special. Ne încărcăm din energia transmisa de ei... îi întâmpinăm și 

îi răsplătim cu zâmbete. Împrumut din voioșia cu care vor sa descopere lumea minunată a grădiniței 

si activitatile propuse și mă simt capabilă să depășesc greutățile generate de condițiile epidemiologice 

ce au condus la o perioadă de învățare în format online.  

Proiectele inițiate de Grădinița cu Program Prelungit nr. 37 Brăila au ca principal obiectiv 

apropierea copiilor de lumea fascinantă a cărților, de conștientizarea importanței ocrotirii sănătății 

personale dar și a naturii, de valorificare a tradițiilor și obiceiurilor locale. Activitățile sunt diverse și 

implică momente de lucru în echipa, de competitivitate, de argumentare a celor mai bune alegeri, de 

implicare cetățenească.  

Colaborarea cu comunitatea este importanta pe tot parcursul acestor proiecte. Copiii răspund 

pozitiv si cu entuziasm la toate inițiativele noastre. Impactul acestor proiecte se regăsește și în 

numărul mare de participanți raportat în evaluările fiecărui proiect. Părinții sunt cei care încurajează 

și sprijină participarea copiilor la activitățile propuse în proiecte. Mulți dintre ei devin pe parcurs 

voluntari ai grădiniței și păstrează legătura cu noi pentru mulți ani. 

Proiectul educațional „O poveste ne învață lucruri bune despre viață” propune activități ce se 

pot desfășura cu preșcolarii și face u face și în format online. O detaliere a acestora poate fi urmărită 

astfel: 

a. Activitatea 1: „Biblioteca –Raiul poveștilor”

b. Data/perioada de desfăşurare; Decembrie 2020

c. Locul desfăşurării; Biblioteca Jutețeană Panait Istrati Brăila, alte Biblioteci Județene din

orașele partenere sau biblioteca din casa copiilor. 

d. Participanţi: preșcolari, elevi, profesori învățământul primar și preșcolar, bibliotecar, părinți.

e. Descrierea pe scurt a activității. La această activitate participă câteo grupă de preșcolari și o

clasă din învățământul primar dacă învățarea se poate face face to face și condițiile epidemiologice 

permit vizite la Bibliotecă. Doamnele educatoare și învățătoare stabilesc o vizită la Bibliotecă 

împreună cu preșcolarii și elevii. Aceștia descoperă lumea minunată a cărților din spațiul ludotecii, 

sunt încurajați să răsfoiască cărți, să identifice personaje întâlnite și în alte texte literare. Este 

momentul în care școlarii pot citi preșcolarilor, aceștia din urmă să observe și să imite comportamente 

în ceea ce privește lucrul cu cartea.  

Bibliotecarul oferă informații copiilor despre cum se realizează o carte, despre un autor anume 

de texte pentru copii, sprijină preșcolarii și școlarii să obțină permis de împrumutat cărți. Activitatea 

poate continua cu realizarea unui semn de carte sau a unor desene inspirate din textele audiate, citite 

în cărțile desoperite la Bibliotecă.  

În cazul în care activitatea se desfășoară online cadrele didactice vor lucra sincron sau asincron 

cu preșcolarii și școlarii pe diferite platforme online. Sarcina de lucru va fi transmisă copiilor, aceștia 

vor trebui să își prezinte bibioteca, modu în care își păstrează cărțile acasă sau să își prezinte 

cartea/povestea preferată. 

a. Activitate 2: „Părinte povestitor, copil ascultător”

b. Data/perioada de desfăşurare: februarie 2021

c. Locul desfăşurării;sala de grup, clasă, sala de festivități a instituției preșcolare, în propria

cameră a copiilor. 
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d. Participanţi: preșcolari, cadre didactice, părinți.

e. Descrierea pe scurt a activității. Prin această activitate,  dacă se poate desfășura la instituțiile

școlare, se urmărește crearea unei situații de muncă în echipă între preșcolari/elevi – cadre didactice-

părinți. Aceștia sunt provocați să caute o poveste cu o temă anume, sau cu un impact moral deosebit. 

În ziua stabilită un părinte este invitat în grupă/clasă să povestească această poveste. După ce au 

ascutat, copiii pot interpreta mici scenete din aceasta, își pot asuma anumite roluri, pot evidenția prin 

faptele lor valoarea morală descoperită în poveste.  

Activitatea acesta poate continua prin implicarea mai multor părinți care doresc să interpreteze 

o scenetă dintr-o poveste cunoscută de copii. Așă că acestă activitate poate fi doar un început pentru

momente viitoare când părinții și cadrele didactice lucrează în echipă pentru a pune în scenă o mică

piesă de teatru pentru a putea fi vizionată de propii copii și nu numai. Dacă activitatea se desfășoară

online părinții vor povesti/vor citi copiior o poveste, un text literar. Impresiile, fotografiile din aceste

momente vor fi publicate pe grupul fiecărei grupe/clase.

a. Activitatea 3: „Orice loc spune o poveste”

b. Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2021

c. Locul desfăşurării: Activitatea se desfășoară outdoor

d. Participanţi: preșclolari, cadre didactice, părinți, gazde din locurile vizitate, membrii ai

comunității locale. 

e. Descrierea pe scurt a activității. În orice comunitate există locuri pline de legende. Sunt locuri

în care s-au întâmplat anumite evenimente, au trăit personalități din mediul cultural sau în care în 

prezent pot fi sursa unei povești ce poate fi creată chiar de copii. Cadrele didactice, însoțite de părinți, 

pot organiza cu preșcolarii/școlarii vizite în astfel de locuri în care să descopere istoria, specificul, 

personajele care au contribuit la crearea legendei acelui loc. Copiii pot comunica cu oamenii locului 

intervievându-i despre cum viața lor a fost influențată de istoricul locului, chiar despre povestea lor 

de viață. Cu atât de multe informații copiii pot crea lucrări artistico-plastice sau lucrări practice sau 

chiar mici creații literare inspirate din povestea locului vizitat. Creațiile literare ale preșcolarilor sunt 

scrise după “dictare” de către educatoare, iar școlarii își scriu propiile mesaje, texte literare. Aceste 

texte pot fi adunate într-o broșură ce poate fi folosită pentru următoarea activitate din proiect. 

a. Activitatea 4: „Carnavalul personajelor din povești”

b. Data/perioada de desfăşurare: mai 2021

c. Locul desfăşurării: Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila

d. Participanţi: preșcolari, cadre didactice, părinți, invitați colaboratori din alte proiecte

educaționale. 

e. Descrierea pe scurt a activității. Fiecare copil are unul sau mai multe personaje preferate,

îndrăgește mai mult o poveste, o carte anume. Pe tot parcursul derulării proiectului, copiii au desenat, 

au realizat lucrări practice, au creat mesaje, texte inspirate din poveștile descoperite. Este momentul 

acum să fructificăm munca noastră în acest proiect prin organizarea unei expoziții. În holul Ludotecii 

Bibiotecii Județene “ Panait Istrati” Brăila se va organiza o expoziție cu lucrările copiilor, iar broșura 

în care au fost adunate textele copiilor va beneficia de un momentul de lansare.  

Cadrele didactice, preșcolarii și școlarii care participă indirect la această activitate vor trimite 

lucrările copiilor cu cel puțin două săptămâni înainte de data stabilită pentru organizarea expoziției. 

Tot în această zi, de vernisare a expoziției, se organizează în holul ludotecii un atelier artistico-plastic 

în care copiii participanți au ocazia să exprime grafic/plastic secvențe sau personaje din povestea 

preferată.  

Activitatea continuă cu prezentarea pe scena a costumului personajului preferat și interpretarea 

unui scurt text/dialog/scenetă din povestea preferată.  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor inv. prescolar: Feloiu Ramona 

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către post 

industrialism şi societatea bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări pentru sistemul de 

educaţie.  

Alături de asigurarea protecției tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor comunitare în 

vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil, oferirea serviciilor de suport pentru 

promovarea unui mod sănătos de viață, participarea copiilor în procese decizionale referitor la 

aspectele vieții școlare, implicarea familiei și a societății în procesul decizional, crearea condițiilor 

optime pentru dezvoltarea potențialului propriu în cadrul procesului educațional, organizarea și 

realizarea unui proces educațional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor educaționale, 

promovarea imaginei instituției școlare în care activez devine semnificativă.  

În acest context, o instituție de calitate capătă noi valenţe şi implică noi roluri instituţionale. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să 

pregătescă elevii pentru viitor. 

Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este inclusă în totalitatea 

bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, 

imaginea se gestionează, se administrează la fel ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent 

de natura acestuia.  

O imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției 

în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră incredibilă, 

succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să 

invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. Dar este important să facem o deosebire între 

identitate și imagine.  

Identitatea se referă la modalitățile prin care o instituție urmărește să se identifice pe sine, iar 

imaginea reprezintă modul în care publicul larg percepe instituția respectivă. Instituția își creează 

propria identitate cu scopul de a modela imaginea publicului larg despre ea însăși, imagine care este 

determinată pentru fiecare persoană în parte de o serie de factori. În acest context elementul-cheie 

devine cultura organizațională a școlii care identifică semnificațiile acestea, reprezintă codul genetic 

al organelor școlare, prin care are loc dezvoltarea școlii per ansamblu prin cultură. 

Unitatea trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor.  

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 
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a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. 

Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la 

experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la procesul educațional, 

atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. 

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele 

sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este 

de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și 

apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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Promovarea imaginii Palatului 

prin organizarea și participarea la concursurile desfășurate on-line 

Palatul Copiilor Oradea 

Prof. Ferenc Gabriela 

În cadrul activităţilor educative extraşcolare, metodologia didactică folosită – mergându-se 

până la stimularea potenţialului receptiv-creativ al elevului, intuiţiei şi imaginaţiei – se materializează 

prin rezultate care plasează elevii participanţi la activităţile organizate în palatele şi cluburile elevilor, 

pe poziţii net superioare celor din alte unităţi de învăţământ. Aceasta în ciuda faptului că cei mai mulţi 

consideră palatele şi cluburile elevilor unităţi de învăţământ „anexe”, ele fiind de fapt (având în vedere 

gradul de pregătire al elevilor şi rezultatele obţinute) unităţi conexe, complementare ale sistemului de 

învăţământ, aici punându-se accentul mai ales pe pregătirea practică de performanţă, a instrucţiei şi 

educaţiei. 

Promovarea imaginii școlii, în speță a Palatului Copiilor Oradea, începe în fiecare an din 

perioada vacanței, astfel că, la 1 septembrie deschidem porțile pentru înscrierea copiilor la toate 

cercurile extracurriculare. Fiecare copil poate opta pentru mai multe cercuri, în funcție de dorințele 

și abilitățile sale. Popularizarea activităților începe cu strânsa colaborare a instituției, a 

coordonatorilor cercurilor cu părinții și familia copiilor înscriși în anii precedenți, precum și cu 

promovarea ofertei educaționale în mediul virtual și mass-media.  

În fiecare an școlar se înscriu mii de copii la activitățile de cerc, iar cadrele didactice împreună 

cu conducerea instituției și personalul nedidactic depun eforturi susținute pentru a asigura baza 

materială și mediul prielnic atât de necesar desfășurării activităților.   

În contextual actual, datorită închiderii instituțiilor de învățământ, am fost nevoiți să transferăm 

toate activitățile în mediul on-line, ceea ce a fost în același timp o provocare, dar și un lucru benefic 

deoarece am putut să ne continuăm munca, iar copiii să demonstreze ceea ce au învățat de la începutul 

anului școlar. 

Astfel, în cadrul orelor on-line, pe platforma instituției, copiii de la cercul de Operare și 

programare pe calculator, au realizat pe calculator desene, afişe, diplome, invitaţii, felicitări, proiecte, 

referate, pe diverse teme sau prilejuite de anumite evenimente, utilizând mijloace moderne de lucru, 

programe și aplicații specifice fiecărei teme propuse. O mare parte din lucrările copiilor participă la 

concursuri şi sunt premiate. Totodată, pe plan local, organizăm expoziţii cu diferite ocazii, cum ar fi: 

Halloween, Sărbătorile de Crăciun, Sfântul Valentin, 1-8 Martie, Sfintele Paşti, 1 Iunie. Un număr 

mare de copii sunt antrenaţi în aceste activităţi, făcându-se astfel cunoscuţi prin mass-media şi 

Internet. 

Promovarea activităţilor extracurriculare cât și evaluarea copiilor se realizează prin participarea 

elevilor înscrişi la cerc la concursurile de profil la nivel local, judeţean, interjudeţean, regional, 

naţional şi internaţional, incluse în programul de activităţi precum şi în Calendarul Activităţilor 

Extracurriculare elaborat de către M.E.C. Menționez aici că, organizez a XX-a ediție a Concursului 

Interjudețean de Informatică “Floare de lotus”, cuprins în C.A.E.R.I. 2020, care se desfășoară în 

fiecare an școlar în perioada 1-15 iunie, pe baza Regulamentului de organizare. La acest concurs 

participă 20 -25 de echipaje din palatele și cluburile copiilor din țară, precum și de la școli, cuprinzând 

un număr de aproximativ 200 de copii și cadre didactice. Concursul are două două etape: etapa directă 

și etapa indirectă, on-line.   

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

313



În luna decembrie am participat cu un echipaj de 8 elevi, la Concursul Interjudețean “Bucuria 

Crăciunului – mail art”, secțiunea Grafică pe calculator, organizat de Palatul Copiilor Arad, care s-a 

desfășurat on-line prin trimiterea lucrărilor realizate de aceștia.  Toate lucrările au fost premiate și se 

găsesc expuse pe site-ul Palatului Copiilor Arad:   https://padlet.com/palatulcopiilorarad/Bookmarks. 

Rezultatele obținute de copii sunt următoarele: 

Nr. 

Crt. 

Nume, prenume Clasa Titlul lucrării Secțiunea Premiu 

1 FLOROI ALEX II BRĂDUȚUL GRAFICĂ PE 

CALCULATOR 

I 

2 MATICA MIHAI II FELICITARE DE 

CRĂCIUN 

GRAFICĂ PE 

CALCULATOR 

III 

3 KALMAN IOANA III IARNA LA MUNTE GRAFICĂ PE 

CALCULATOR 

I 

4 CHIRILOV 

VALERIA 

III PEISAJ DE IARNĂ GRAFICĂ PE 

CALCULATOR 

I 

5 HAIDUC 

CRISTIAN 

III CADOURI DE LA MOȘ 

CRĂCIUN 

GRAFICĂ PE 

CALCULATOR 

II 

6 POTI AKOS IV FELICITARE DE 

CRĂCIUN 

GRAFICĂ PE 

CALCULATOR 

II 

7 ZDROBA VLAD IV FELICITARE DE 

CRĂCIUN 

GRAFICĂ PE 

CALCULATOR 

Premiul Magia 

Crăciunului  

8 RADOVEȚ 

RALUCA 

V SEARA DE CRĂCIUN GRAFICĂ PE 

CALCULATOR 

I 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII PRIN PROIECTE 

Prof. Fertea Ella 

Şcoala Gimnazială "Gheorghe Șincai" Floreşti 

Şcoala Gimnazială "Gheorghe Șincai" Floreşti, dispune nu numai de condiții materiale  foarte 

bune de pregătire, ci oferă în special oportunități de dezvoltare prin organizarea multor activități, 

proiecte, cerc de muzica, cercuri sportive, toate cu scopul de a ajuta tinerii să afle lucruri noi, să-și 

lărgească orizontul, să-și dezvolte abilitățile. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei 

educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei 

strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției 

școlare, dar și de orizontul de așteptare . 

Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de 

absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de elemente ale 

culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale, ritualuri, 

ceremonii). al comunității.Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea 

procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Astăzi școlile sunt nevoite să 

intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor 

lor.    

Şcolile aleg să comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, prin intermediul site-urilor 

sau blogurilor şcolare, al forumurilor (de regulă oficiale sau consacrate, ale inspectoratelor etc), dar 

şi prin intermediul reţelelor de socializare, al comunicatelor şi conferinţelor de presă, al articolelor şi 

emisiunilor radio-tv, al pliantelor, revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor în sfera publică: participări 

la concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment susceptibil de a genera o imagine pozitivă. La 

noi s-au dezvoltat de-a lungul timpului următoarele proiecte care au realizat o imagine pozitivă în 

comunitate: 

,,Tradiție Creștină–oglindită prin datini și obiceiuri"  este un proiect CAERI- ajuns la ediția a 

IX a in 2019, un proiect  menit să reamintească elevilor tradiţii moștenite de la străbuni cu care ne 

mândrim și pe care  dorim să le păstram autentice la Festivalul Concurs de  colinde. In cadrul 

proiectului se realizează expoziţii de felicitări,picturi pe sticla , obiecte decorative care sunt premiate 

de un juriu specializat.Acest proiect a  beneficiat de finanțare nerambursabilă din partea Consiliului 

Judetean Cluj. 

Cupa Școlii ,,Gheorghe  Șincai” – concurs de majorete și dans sportiv - Proiect CAERI editia a 

VII a  in anul școlar 2019, proiect cu o participare covârsitoare a elevilor din judetele Transilvaniei, 

ajungandu-se la un numar de 900 de participanti in ultima ediție. Acest proiect beneficiaza de o 

susținere deosebită a Primariei si Consiliului Local Florești. 

Revista școlii – „Luceafărul Școlii” ajunsă la ediția cu numarul 28. 

Realizarea revistei Grădiniţei „Piticii din Cetate” de catre colectivul de educatoare al gradiniței 

din cadrul școlii. 

Proiectul „Aplicațiile practice ale matematicii”un proiect inscris in CAEJ 2019 aflat la a doua 

editie in care profesorii de matematica au un schimb de idei  si prezinta aplicatiile matematicii  cu 

beneficii in dezvoltarea competențelor analitice si logico-matematice. 
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Proiect intercultural (în cadrul grădiniței) - un proiect de comunicarea interetnică in care se 

apropie toate obiceiurile și datinile etniilor care formeaza populatia localitatii Florești.  „Valorificarea 

culturii interetnice” 

Concurs Național „Să păstrăm un mediu sănătos ” ediția a VII a parteneri alături de UBB Cluj 

- Facultatea de Mediu, CCD Cluj ,ISJ Cluj și Colegiul Tehnic,, Anghel Saligny”, un concurs ecologic

in care elevii nostrii realizează cat de importantă este o planetă curată  cu  un aer și  apa sanatoasă.

O alta preocupare a școlii noastre este dedicată dimensiunii europene  a culturii și civilizației, 

de a informa elevii  despre  sistemul de educație în țările participante la E-Twinning. Proiectele 

derulate :4ART, Christmas cards and carols,Twinfeuill”ton  : amours et prejuges  de jadis a nos jours, 

au contribuit la creșterea stimei de sine a elevilor și cadrelor didactice, prin participarea la activități 

comune cu elevi din Franta, Turcia Croatia, Spania, Italia și la dezvoltarea compețentelor lingvistice. 

Aceste activități sunt prezentate pe site-ul școlii și pe pagina de facebook  Şcoala Gimnazială 

,,Gheorghe Șincai" Floreşti . 

Bibliografie: 

Iosifescu Ș.     Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii; București, 2008. 
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Promovarea imaginii şcolii în mediul online 

Anca Fetea - Prof. de Limba și literatura română   

Școala Gimnazială ”Dacia”, Oradea 

Motto: ”Scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre”- Sydney J. Harris 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun 

îmbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase 

valenţe formative.  

Desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare permite şi 

manifestarea creativităţii de grup. În acest cadru, şi dascălul îşi poate 

afirma spiritul novator, creativitatea didactică. 

Acum câțiva ani,  calculatorul era perceput ca un instrument de lucru pentru domeniile tehnice, 

o modalitate de prelucrare mult mai ușoară și mult mai rapidă a datelor.  Azi computerul a devenit un

mijloc de informare și de comunicare, ”cunoașterea nu mai constituie o podoabă pe care si- o arogă

unii sau alții, un acesoriu de fațadă, cu caracter simbolic, care va conferi putere suplimentară […]; în

societatea modernă, orice formă de cunoaștere, dar și de acces la ea, repezintă o forță în sine”1

(Constantin Cucoș).

Avantajele folosirii internetului în sistemul de învățământ sunt multiple:  accesarea rapidă a 

informațiilor, exactitatea operațiilor efectuate, posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor, 

proceselor, fenomenelor. 

În contextul epidemiologic actual am fost motivaţi să găsim alte modalităţi de promovare a 

elevilor cu înclinaţii deosebite. Astfel totul a trecut în mediul online. Ca professor de limba şi 

literatura română i- am încurajat pe elevi să participe la concursuri şi proiecte judeţene şi naţionale. 

La nivel de şcoală au publicat articole şi poezii în revista “Ecouri”  a Scolii Gimnazială “Dacia”, 

care anul acesta a apărut doar în format electronic, fiind foarte uşor de transmis elevilor şi părinţilor. 

Două eleve ale şcolii noastre au participat cu lucrări la Olimpiada de Benzi Desenate -  un 

concurs național de benzi desenate, de promovare a spiritului olimpic și de conștientizare a valorilor 

culturale naționale, europene și internaționale în rândul elevilor din mediul de învățământ primar, 

gimnazial și liceu.  

Proiectul s- a desfășurat sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Ideea și titlul 

proiectului este un demers original și aparține autorului de benzi desenate Mihai Ionuț Grăjdeanu. 

Tema acestei ediții a fost “Povestea inelelor olimpice”, ținând cont că anul acesta se împlinesc 100 

de ani de la prima prezentare oficială a steagului olimpic, iar rezultatele au fost mediatizate şi pe 

reţelele de socializare.  

1 Cucoș, Constantin- Mediul virtual de învățare- virtuți, servituți, 28 aprilie 2020 

http://www.constantincucos.ro/2020/04/mediul-virtual-de-invatare-virtuti-servituti
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Elevii şi părinţii ne simt aproape dacă eliminăm barierele de comunicare. Constantin Cucoș, în 

articolul ”Mediul virtual de învățare- virtuți, servituți”2(28 aprilie 2020) spunea: ”Relația profesor- 

elev se cere a fi regândită în noul context. Formatorul încetează a fi un simplu orator ce expune 

cunoștințe[…] Educatorul devine responsabil, ca și coechipierii lui de actul în care este antrenat, 

contruindu- și sau reorientându- și traseul în funcție de voința și ritmul propriu”. 

Bibliografie: 

Cucoș, Constantin- Mediul virtual de învățare- virtuți, servituți, 28 aprilie 2020 

http://www.constantincucos.ro/2020/04/mediul-virtual-de-invatare-virtuti-servituti 

Cucoș, Constantin- Educația online între nevoință și putință, 16 iulie 

2020http://www.constantincucos.ro/2020/07/educatia-online-intre-nevointa-si-putinta 

http://itransfer.space/elearning-in-educatia-preuniversitara-din-romania/ 

iTeach: Experiențe didactice. Nr 15, noiembrie 2012. ISSN 2247 – 966X 

2 Cucoș, Constantin- Mediul virtual de învățare- virtuți, servituți, 28 aprilie 2020 

http://www.constantincucos.ro/2020/04/mediul-virtual-de-invatare-virtuti-servituti
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Fiat Paraschiva   

Grădiniţa P. P. Nr. 2 Caransebeş 

Şcoala/grădiniţa este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le 

are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile.  

O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. 

Şcoala/grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, 

oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. 

Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și 

să pregătescă elevii pentru viitor. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate.  

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele 

sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale.  

În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu 

satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de 

aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. 

Dintre funcţiile importante ale marketingului educaţional, amintim: practicarea unui 

management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele materiale și informaționale să 

stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și să asigure realizarea 

obiectivelor prestabilite, dar şi adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, 

așteptările, exigențele calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PROF. ÎNV. PRIMAR FIERARU FLORI     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRĂCȘENEI, JUD. TELEORMAN 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, 

folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine 

pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 

specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 
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adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  

BIBLIOGRAFIE: 

     Sterm, H.H., Educaţia părinţilor în lume, Institutul pentru Educaţie al UNESCO, E.D.P., 

Bucureşti, 1972; 

Chiru Mihaela, „Cu părinţii la şcoală – ghid pentru profesori”, Editura Humanitas Educaţional, 

Bucureşti,  2003. 

    Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală,, Bucureşti 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR ONLINE IN SCOALA INCLUZIVĂ 

Profesor itinerant de sprijin: Filip Cornelia   

CȘEI - Șimleu Silvaniei 

În societatea actuală se remarcă interesul pentru eliminarea oricăror forme de discriminare în 

câmpul educaţional şi propun incluziunea ca principiu cu valoare morală, socială şi educaţională. 

Argumentul fundamental care explică şi justifică principiul incluziunii se întemeiază pe principiile 

educaţiei democratice care îşi propune să influenţeze într-un sens pozitiv şi nediscriminativ 

comportamentul tuturor educabililor. Ceea ce aduce nou acest concept este maximizarea efectelor 

educative în raport cu fiecare dintre subiecţii supuşi acestei acţiuni, în condiţiile acceptării 

diferenţelor de ordin psihoindividual. Educaţia incluzivă sugerează unele modalităţi concrete de 

realizare a principiului educaţiei online pentru toţi şi de reducere  a costurilor sociale ale educaţiei. 

Ideea de incluziune se defineşte prin referire la ceea ce ar însemna excluderea din raţiuni de 

ordin pedagogic. În funcţie de acest criteriu, cele mai frecvente modalităţi de excludere întâlnite în 

şcoală se întâmplă când unii copii cuprinşi în sistemul de învăţământ nu fac faţă cerinţelor şcolii dintr-

un motiv sau altul; când copiii care au anumite deficienţe sunt incluşi în instituţii speciale unde 

primesc un sprijin educativ specializat, dar sunt astfel excluşi din învăţământul public sau când unii 

copii nu frecventează şcoala, fiind consideraţi inapţi, deşi ar putea să o facă dacă instituţia şcolară şi 

comunitatea ar găsi unele soluţii pentru a veni în ajutorul acestora. 

Unele dintre aceste forme de excludere îşi au originea în concepţii privind politica educaţională, 

după cum altele îl privesc direct pe profesor, care trebuie să adapteze modurile de instruire la 

particularităţile elevilor. Cea mai corectă şi cea mai avantajoasă atitudine a educatorului este cea de 

a căuta să dezvolte noi strategii de predare capabile să stimuleze şi să susţină participarea la lecţie a 

tuturor elevilor. Lucrul acesta nu este uşor, mai ales când gradul de eterogenitate al grupului şcolar 

este ridicat, iar diferenţele dintre elevi sunt foarte mari. 

Cercetările din domeniul psihologiei învăţării şi dezvoltării au demonstrat că în mediul şcolar 

este necesar să se ţină seama de acele diferenţe care semnifică variabilitatea comportamentului uman 

şi care privesc următoarele situaţii: fiecare elev învaţă în ritmul său; pentru obţinerea aceluiaşi rezultat 

în învăţare, unii este necesar să depună un efort mai mare, alţii un efort mai mic;  unii elevi sunt mai 

receptivi la influenţa educativă decât alţii. În legătură cu aceste diferenţe, principiul pedagogic al 

incluziunii promovează cerinţa aplicării unor metodologii diferenţiate şi diversificate care să 

favorizeze procesele de individualizare a instruirii şi adaptarea acestora la particularităţile 

educabililor. 

Intervenţia educaţională este concepută astfel încât în centrul ei să fie plasat cel ce învaţă, cu 

particularităţile lui de dezvoltare psihofizică, în serviciul căruia sunt manipulaţi factorii de ordin 

psihologic, psihosocial şi metodologic e pot contribui la creşterea efectului procesului educativ. 

Singurul element discriminativ rămâne acceptarea faptului că fiecare învaţă într-o manieră personală 

şi că, din acest punct de vedere, oricare prezintă asemănări, dar şi deosebiri faţă de ceilalţi. 

Educaţia incluzivă online are ca principiu fundamental – un învăţământ pentru toţi, împreună 

cu toţi – care constituie un deziderat şi o realitate ce câştigă adepţi şi se concretizează în experienţe 

şi bune practici de integrare / incluziune. Programele de stimulare timpurie a dezvoltării reprezintă o 

etapă decisivă în realizarea obiectivelor educaţiei pentu toţi. Acestea au o influenţtă determinantă 

asupra formării inteligenţei, a personalităţii şi a comportamentelor sociale. 
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Fiecare copil cu dificultăţi de învăţare are dreptul de a fi considerat un copil cu şansă la 

dezvoltare şi felul cum îl apelăm este important pentru imaginea lui. Munca didactică trebuie să pună 

în centru copilul, nu problema acestuia. 

Bibliografie: 

A. Ghergheş- Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii de educaţie integratã,

Editura Polirom, Iaşi, 2001; 

Ion T. Radu, L. Ezechil- Didactica. Teoria instruirii, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005; 

T. Vrãjmaş- Invãţãmântul integrat şi/ sau incluziv pentru copiii cu cerinţe educative speciale,

Editura Aramis, Bucureşti, 2001. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Învățământ preșcolar, Filip Iulia 

Grădinița nr. 168, Sector 5, București 

Tehnologiile educaţionale presupun mijloace şi metode, structuri şi forme diferite care 

coreleaza diferite concepte operaţionale: proiectul pedagogic, mesajele educaţionale, conexiunea 

inversă etc.  

Integrarea tehnologiilor educaţionale în cadrul învăţământului formativ presupune ca 

şcoala/grădiniţa să se centreze pe dezvoltarea gândirii, selectând prin aceasta conţinutul, metodele, 

formele şi criteriile de formare şi evaluare, adică să elaboreze acea tehnologie educaţională care 

dezvoltă un anumit stil de învăţare cu efect durabil. 

Activitatile online pentru copii devin o problema pentru parinti, mai ales in sezonul rece, cand 

micutii nu isi pot consuma energia in aer liber, iar computerul este la indemana. Multi parinti se opun 

tehnologiei cand vine vorba de educatia copiilor lor. Insa ea face parte din viitorul micutilor nostri, si 

trebuie sa acceptam faptul ca tehnologia, folosita in scop educativ, poate aduce beneficii intelectuale 

nepretuite pentru un copil.  

Internetul a devenit parte din viata noastra, si ne putem folosi de atractia pe care copiii o au 

pentru el sa ii ajutam sa isi dezvolte inteligenta.  

Iata cateva activitati educative pe care le gasim in mediul online si care au calitatea de a stimula 

dezvoltarea cognitiva a copilului prescolar: 

- Activitati educative online pentru copii: Jocurile de logica si perspicacitate

- Activitati educatie online pentru copii: Desenele animate

- Activitati educative online pentru copii: Carti de colorat

Activitatile educative in gradinita constau in activitati extrascolare si extracurriculare precum

programe educationale, proiecte educationale, parteneriate educationale, competitiile scolare, 

excursii, vizite, serbari si voluntariate.  

Managerul activitatilor educative, responsabilul din cadrul fiecarei institutii de invatamant 

trebuie sa tina seama de urmatorii pasi in activitatea sa:        

1. Intocmirea planului managerial la inceputul anului scolar.

2.Descoperirea si promovarea de noi activitati educationale.

3.Desfasurarea in conditii optime si monitorizarea activitatilor.

4.Intocmirea raportului de evaluare a activitatilor educative la sfarsitul primului semestru si la

sfarsitul anului scolar. 

Planul managerial presupune planificarea activitatilor educative si stabilirea unor obiective 

didactice ce vor fi urmarite pe tot parcursul anului scolar. Acesta fiind parte componenta a planului 

managerial al activitatii unitatii de invatamant. Descoperirea presupune cautarea unor programe, 

proiecte sau concursuri aparute recent, si incheirea de noi parteneriate.  

Promovarea este etapa in care o activitate noua este prezentata cadrelor didactice si de catre 

acestea parintilor care isi exprima acceptul cu privire la desfasurarea activitatilor educative in cadrul 
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grupei. Monitorizarea activitatilor se va realiza prin consemnarea unor date specific fiecarui tip de 

activitate pe tot parcursul anului scolar in vederea intocmirii unui raport cat mai complet.  

In cadrul activitatilor educative online se regasesc si multe avantaje, nu doar dezavantajul de a 

petrece mult timp in fata monitoarelor. Copilul trebuie să înțeleagă lumea în care trăiește, 

mecanismele după care se ghidează și să accepte digitalul, deși nu trebuie să-l expunem într-o formă 

exagerată la el. 

 Activitatile educative online pot fi un punct de plecare, întrucât întăresc cogniția copilului, îi 

dezvoltă concentrarea și îi oferă un timp digital de calitate. 

Principalele avantaje ale activitatilor online sunt: 

1. Stabilirea programului după  dorinta /timpul disponibil;

2. Completarea timpului copilului cu activități educative pregătite de cei mai buni specialiști

în domeniu; 

3. Parintele se poate ocupa si de job, dar si de copil;

4. Economie de timp;

5. Timp de calitate alături de copil;

6. Descoperirea pasiunilor copilului;

7. Ajutor oferit copilul in consolidarea cunoștințelor  acumulate la grădinița clasică și  o

dezvoltare normala in timpul izolarii sociale. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA ȘCOLII ȘI EVOLUȚIA ELEVILOR 

Filip Mariana Irina     

Școala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” 

„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi 

cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile”, afirma pedagogul Pestalozzi. 

Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile de învăţare prin 

intervenţii reale, situându-i în dialog cu mediul, determinându-i să-şi exerseze capacitatea de a opta 

şi de a decide. Locul potrivit pentru realizarea acestui deziderat este şcoala. La şcoală, copilul intră 

într-un mediu stimulativ, un mediu în care literatura, muzica, artele plastice, natura, mişcarea, socialul 

sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit cu copilul. 

În acest fel, fenomenului educaţional i se impun o serie de restructurări  care să genereze un 

spaţiu din ce în ce mai complex şi mai elaborat, în scopul stimulării continune a învăţării spontane a 

copilului, de dezvoltare a capacităţii de a realiza transferuri rapide şi eficiente între diferitele 

discipline, de a colecta, a sintetiza şi a utiliza sistematic şi integrat cunoştinţe, deprinderi şi 

competenţe dobândite prin studierea disciplinelor de la clasă.  

Fundamentala schimbare  constă în modul de realizare a cunoaşterii care transferă importanţa, 

accentul de la cunoaşterea de tip disciplinar la cunoaşterea de tip transdisciplinar.     

Predarea online ne-a ajutat să renunţăm la fragmentarea pe discipline în favoarea integrării 

disciplinelor. Literatura pedagogică actuală descrie integrarea curriculară drept o modalitate 

inovatoare de proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactică a 

conţinuturilor diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât să se asigure că elevul achiziţionează o 

imagine coerentă, unitară despre lumea reală. 

„Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau competenţe 

care sunt de regulă formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau competenţe au o 

puternică legătură cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la 

formarea unor valori şi atitudini.” În societatea de astăzi, când cunoaşterea umană se află într-un 

proces continuu de diferenţiere, când apar noi discipline care se adaugă celor deja existente în 

învăţământ, tendinţei de diferenţiere încearcă să i se opună tendinţa de integrare. 

Această explozie informaţională conduce nu numai la creşterea cantitativă a cunoştinţelor, ci şi 

la esenţializare, la integrare. În locul coincidenţelor dintre obiectul de învăţământ şi disciplina 

ştiinţifică, se optează pentru „câmpuri cognitive integrate” care transced graniţele dintre discipline. 

Predarea integrată cunoaşte o extensie relativ rapidă, în primul rând datorită faptului că răspunde unor 

preocupări privind natura ştiinţei. Cei mai serioşi paşi în predarea integrată s-au făcut în învăţământul 

preşcolar şi primar, dar şi în cel gimnazial şi liceal. 

În online predarea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a ştiinţei cu 

societatea, cultura, tehnologia. Cu toate acestea, se întâmpină o serie de dificultăţi, ce ţin în primul 

rând de schimbarea mentalităţii cadrelor didactice, înlăturarea comodităţii, a inerţiei. În predarea-

învăţarea conţinuturilor învăţământului preuniversitar, este din ce în ce mai prezentă tendinţa de 

organizare a acestora dintr-o perspectivă integrată. În dilema predării pe discipline de sine stătătoare 

sau pe baza integrării conţinuturilor în „câmpuri cognitive integrate” care transced graniţele dintre 

discipline, a învins, se pare, cea de-a doua variantă. 
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La nivelul unor programe pentru învăţământul preuniversitar se operează cu „teme”, cu 

„orientări tematice” de fapt, care semnifică faptul că profesorul are o anumită libertate de a alege sau 

de a propune conţinuturi. Integrarea conţinuturilor vizează stabilirea de relaţii strânse, convergenţe 

între elemente, precum: concepte, abilităţi, valori aparţinând disciplinelor şcolare distincte.  

Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai elevat şi mai complex de integrare a 

curriculumului, mergând deseori până la fuziune, care duce la apariţia unor noi câmpuri de 

investigaţie, la proiecte integrate sau programe de cercetare ce valorizează o nouă paradigmă. 

Abordarea transdisciplinară din sistemul online oferă posibilitatea de a răspunde dorinţei asidue de 

cunoaştere şi de a forma pârghiile, instrumentele necesare acestei cunoaşteri. 

Pentru că are  în centrul ei demersurile intelectuale şi afective ale elevilor, această activitate are 

ca finalitate formarea unor competenţe cu caracter transdisciplinar, ce ţin nu numai de cunoaştere, ci 

şi de comunicare, creaţie, interacţiune socială. Vârsta micii şcolarităţi este caracterizată prin 

curiozitate şi dorinţa de a afla cât mai multe lucruri din domenii diverse. 
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ACTIVITĂŢI DE EVALUARE ONLINE. APLICAŢIA TESTMOZ 

Prof. FILIP MARINELA, 

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL" ORADEA 

„Evaluarea şi responsabilitatea sunt obiective de valoare. Scopul estede a crea un sistem care 

evaluează în mod util şi corect ceea ce avem în grijă şi care nu deformează procesul instructiv.” 

Theodor Size 

Evaluarea în învățământ este delicată datorită impactului pe care acesta îl are asupra elevilor. 

În prezent, pentru a păstra dinamica și atractivitatea activităților de predare-învățare, sunt utilizate tot 

mai frecvent metode inovative de evaluare, asistate de calculator, care se referă la utilizarea 

tehnologiilor informaţionale şi a celor de comunicaţii, a mediilor pentru distribuirea materialelor 

didactice şi pentru formarea competenţelor la elevi în vederea atingerii celei mai înalte rate de 

evaluare a rezultatelor şcolare. 

Evaluarea asistată de calculator nu urmăreşte reducerea performanţelorelevilor, ci asigură 

flexibilitate şi eficienţă a evaluării superioară probelor tradiţionale. Proiectarea şi exploatarea cu 

succes a strategiilor, metodelor şi tehnicilor de evaluare presupune combinaţia, în doze diferite, 

potrivit naturii probei, de principii şi reguli cu imaginaţie creativă. 

Condiții de creare a unei evaluări online 

Condiție Mod de creare a itemilor 

Comparabilitate Itemii testului trebuie construiţi pe principii uniforme. 

Compatibilitate Rezultatele respectă anumite criterii stabilite anterior. 

Atenție! Conţinutul itemilor nu include indicii privind răspunsul corect. 

Prevenirea „ghicirii” Este  necesară  o  analiză  atentă  şi  profundă  a  răspunsurilor greșite 

Claritate Formulare clară, fără ambiguităţi 

Esențial Să se axeze pe conţinuturile esenţiale. 

Independență Răspunsul unui item să nu depindă de alt item. 

Evaluarea este ştiinţă şi artă; ea nu se reduce la aplicarea unor structuri algoritmice 

predeterminate, după cum nu se poate realiza numai pe temeiul spontaneităţii şi experienţei. Este 

întotdeauna un aliaj subtil între aceste două domenii. 

Avantaje/dezavantaje ale evaluării online 

Avantaje Dezavantaje 

• Standardizare maximă;

• Notarea efectuată  de sistem este  mult mai 

obiectivă decât cea umană. 

• Limitările sistemelor computerizate 

privinditemii deschisi; 

• Înregistrare automată a rezultatelor;! • Necesitatea existenţeibazei materiale;

• Feed-back  operativ,  comunicarea  cu  cei  

examinaţi/evaluaţi; 

• Reticența din partea cadrelor didactice 

care nu 

țin pasul cu spiritul epocii 

• Permite monitorizarea rapidă a progresului 

unui număr mare de elevi; 

• Disponibilitate în ceea ce priveşte locaţia şi 

perioada; 

• Diminuarea emoțiilor.
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Aplicațiile online câștigă teren pe zi ce trece, fiind favorizate de gradul extins de conectivitate 

la Internet a școlilor și a cadrelor didactice. Diversele aplicații online, create pentru a ușura 

activitatea profesională în diverse domenii, se pot dovedi instrumente utile pentru profesori de toate 

specialitățile. 

APLICAȚIA TESTMOZ 

Testmoz este o aplicaţie gratuită, un generator de test simplu, care se axează pe o clasificare 

automată, o interfaţă foarte simplă şi rapoarte detaliate un generator de test simplu, care se axează pe 

o clasificare automată, o interfaţă foarte simplă şi rapoarte detaliate.

Tesmoz conţine meniurile Home,Settings, Questions, Publish, Reports, Logout. Home. Sunt 

afişate informaţii generale despre testul alcătuit: titlul, adresa URL (https://testmoz. com/….), 

numărul de întrebări, numărul de răspunsuri. 

Accesarea şi parcurgerea testului este posibilă prin scrierea în bara de adrese a URL-ului testului 

(www.testmoz.com/12010288).  

Verificarea răspunsurilor este posibilă prin introducerea parolei administratorului în tab-ul 

Admin Login, apasând butonul Login. Imprimarea rezultatelor testului e posibilă după efectuarea 

setărilor de testare, iar bifarea casetei Submit, după ce evaluatului i se oferă feedback-ul instant. 

E convenabil să se folosească aceste tipuri de teste ca o revizuire a conținutului învățat, ca o 

evaluare formativă înainte de o evaluare sumativă semestrială, în cazul în care elevii pot răspunde în 

mod repetat la întrebări, deoarece acestea sunt confortabile, conțin materiale și concepte care vor fi 

în testul sumativ. Elevii pot relua testele ori de câte ori doresc, deşi acestea conțin aceleaşi întrebări, 

nu există variabilitate.. 

Testmoz.com se pune în aplicare cel mai simplu și cel mai des în crearea unui test pentru a ajuta 

evaluatul să-și dezvolte o anumită abilitate. Această tehnologie poate oferi și o modalitate de a 

diferenția instruirea în cazul în care elevul nu învață de la o metodă tradițională. În Testmoz se poate 

vedea ecrane reale, care vor fi utilizate ca foaie de lucru și prezentare a rezultatelor. Astfel, este o 

metodă mai avantajoasă decât doar audio sau text. Rapoartele detaliate afișează scoruri, medii şi 

răspunsuri reale la întrebările testului. Aceste date se exportează în CSV (fișiere text cu valori separate 

prin virgulă). 

Punctele tari ale aplicației Testmoz: 

• Are aspect profesional, o interfaţă simplă şi prietenoasă.

• Pentru crearea sau parcurgerea testului nu este nevoie de înregistrare.

• Oferă rapoarte detaliate. Posibilitatea de a vizualiza statistica răspunsurilor elevilor

exportarea datelor în format CSV . 

• Fără publicitate nedorită. Pe pagina testmoz.com nu se postează publicitate.

• Parola protejată.

Am folosit aplicațiaTestmoz la o oră de M2 - Monitorizarea calităţii apei, clasa a XII a, profil 

Protecţia Mediului, specializarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului. Testul a fost unul 

sumativ, la capitolul Analiza fizică a apei. 
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Importanța activităților educative realizate în online   

în promovarea imaginii școlii 

prof. drd. Cristina-Iolanda Filipoaia        

Colegiul Economic ”Ion Ghica” – Bacău 

Îmi desfășor activitatea ca profesor titular la cel mai important colegiu cu profil economic din 

judetul Bacău, Colegiul Economic ”Ion Ghica” a cărui misiune  este  crearea condiţiilor de acces la 

educaţie de calitate şi înaltă performanţă pentru tinerii şi adulţii din judeţul Bacău, în vederea formării 

ca oameni şi profesionişti de carieră în domeniul servicii, în acord cu dimensiunea europeană a 

cerinţelor vieţii şi pieţei muncii.  

Serviciile oferite de şcoala noastră au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor 

europene, egalitatea şanselor pentru participanţi şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Colegiul Economic ”Ion Ghica” din Bacău 

Misiunea Colegiului Economic „Ion Ghica” din Bacău este aceea de a face ca instituţia să fie 

cea în care elevii vor descoperi şi îşi vor dezvolta aptitudinile. În Colegiul Economic ”Ion Ghica” se 

încurajează competiţia şi performanţa, se formează gândirea critică şi li se oferă elevilor şanse reale 

de orientare în carieră. Activitățile desfășurate pe durata școlii online se caracterizează prin diversitate 

şi complexitate. Diversitatea este dată atât de categoriile de activităţi pe care elevii le desfăşoară cât 

şi de modul în care sunt organizate. Complexitatea celor mai multe activităţi este susţinută prin 

subiectele supuse dezbaterii şi analizei, subiecte care respectă în totalitate programa școlară, dar care 

fac apel  și la preocupările și implicarea elevilor și a întregului colectiv de cadre didactice pentru a  

atinge obiectivul unei vieți de calitate. 

Între educație și calitatea vieții este o relație directă: creșterea nivelului de educație contribuie 

la creșterea nivelului vieții și la îmbunătățirea calității acesteia, însă prezența pe o perioadă cât mai 

lungă în școală a tinerilor necesită un nivel ridicat al condițiilor de viață. Calitatea educației este direct 

proporțională cu calitatea personalului didactic și depinde în foarte mare măsură de modul în care 

acesta se implică.  
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Pe toată durata desfășurării cursurilor online întreg personalul didactic a dat dovadă de 

implicare totală, s-a urmărit în permanență menținerea și îmbunătățirea colaborării cu părinții și cu 

elevii, s-a ținut cont de opiniile acestora, observându-se prin intermediul părerilor exprimate valorile 

și principiile care au devenit criteriile pe baza cărora s-a făcut diferența dintre accesibil și inaccesibil, 

dintre corespunzător și necorespunzător, dintre posibil și imposibil. S-au utilizat platforme accesibile, 

s-au folosit metode atractive în desfășurarea orelor, iar atunci când au apărut obstacole s-au căutat

permanent soluții pentru depășirea acestora.

Valorile educaţionale pe care şcoala noastră le promovează sunt: receptivitate la nevoile 

educaţionale ale comunităţii, orientarea spre elev, transparenţă, comunicare, profesionalism, 

legalitate, obiectivitate, lucrul în echipă, eficacitate, creativitate şi inovaţie. 

Politica educaţională promovată de Colegiul Economic „Ion Ghica” va permite transformarea 

instituției într-o şcoală recunoscută pe plan naţional şi european pentru managementul performant, 

pentru climatul organizaţional oferit, pentru finalitatea pregătirii profesionale în domeniul profilelor 

existente, ca o premisă de îmbogăţire economică şi culturală a comunităţii locale şi naţionale.  
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Învățarea online sau despre adaptabilitate 

Prof. înv. preșcolar Filote Teodora 

Gr. Nr. 1 Fârțănești, județul Galați 

Condițiile excepționale care au afectat întreaga planeta, au impus luarea unor decizii radicale 

în privința sistemului de învățământ. Astfel, pe premisa adaptează-te sau suportă consecințele, atât 

cadrele didactice, părinții și copiii au trebuit să se pregătească din mers pentru a putea face față noilor 

provocări.  

Elevii au învățat să folosească diverse platforme, să încarce teme, să realizeze chestionare 

online, profesorii au fost nevoiți să realizeze altfel lecțiile, să facă cursuri, să urmărească tutoriale, iar 

părinții să își găsească timp să stea cu copiii (de la ciclul primar și preșcolar) pentru a face lecțiile. 

În ceea ce privește prezența preșcolarilor la orele pe care le-am făcut online, am avut norocul 

ca părinții să fie disponibili și să dispună de device-urile care să le permită să ne vedem. În fiecare zi 

am desfășurat activități cu copiii de la grupa mea pe platforma Zoom.  

Copiii au fost receptivi de la început și le-a plăcut faptul că și-au putut vedea colegii, că au 

continuat să afle lucruri noi și interesante. Cu toate aceste dorul de grădiniță nu a dispărut, atât copiii 

cât și părinții dorind să ne întoarcem la grădiniță. 

Activitățile pe care le desfășor în online sunt diferite de cele de la grădiniță, astfel că în cele 40 

de minute facem Întâlnirea de dimineață cu salutul, calendarul naturii, împărtășirea cu ceilalți și 

noutatea zilei, urmează apoi o activitate pe domenii experiențiale, apoi rezolvăm câteva fișe după care 

ne luăm rămas bun.  

La început a fost mai greu deoarece vorbeau toți odată și nu ne înțelegeam, dar acum au învățat 

să îți închidă și deschidă microfoanele singuri, să iasă dintr-o întâlnire, acest lucru ajutându-i să aibă 

încredere în forțele proprii. 

De un real folos pentru desfășurarea acestor activități online au fost diferitele platforme precum 

Wordwall, Jigsaw puzzle, Livresq, Kahoo, cu ajutorul cărora am putut realiza ușor resurse pentru 

lecțiile noastre. 

După atâtea luni de învățare online putem concluziona că am reușit să ne adaptăm noilor cerințe, 

chiar dacă mai avem, încă, multe de învățat. 
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Promovarea imaginii școlii in contextul actual 

si importanta activitatilor educative online 

Prof. Fira Ramona – Consuela     

Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul’’ Babiciu, Judetul Olt 

“Educatia nu inseamna pregatire pentru viata; educatia este viata insasi” (John Dewey) 

Educația are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății 

și pentru a pregati copiii și tinerii, de a-i ajuta sa  se integreze activ în viața socială și personală. Astfel 

marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să pregătescă 

elevii pentru viitor. si in acest sens, scoala este cea care trebuie  să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. 

In contextul actual, utilizarea tehnologiilor de învățare de la distanță/ online au devenit o reala 

oportunitate si un instrument indispensabil de lucru  pentru noi toti- profesori, elevi, parinti, atat in 

sala de clasa, cat si in afara sa, dar si in situații speciale sau imprevizibile(cum este contextual actual 

,cel al pandemiei). 

Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie promovată se definește prin valoarea, nivelul de 

pregătire și personalitatea profesorului. O altă condiție importantă pentru organizarea unor activități 

de învățare online de calitate o reprezintă utilizarea unei platforme de învățare dedicate. Este cunoscut 

faptul ca  profesorii au lucrat în perioada școlii de acasă cu ajutorul unei platforme de învățare propriu-

zise (de tipul Google Classroom, Moodle, Edmondo, Kinderpedia, MyKoolio, Class Dojo, Microsoft 

Teams, Digitaliada etc.)si astfel, treptat, cadrele didactice, care au mobilizat elevii ș părinții și s-au 

adaptat condițiilor reale, au venit cu propuneri constructive de organizare interactivă a învățării de la 

distanță. 

Cadrele didactice au început să se implice în diverse activități de învățare, webinarii, schimb 

online de bune practice, au studiat noi modalități de organizare interactivă a învățării de la distanță, 

au elaborate diverse ghiduri metodologice etc. Astfel, au fost mai bine valorificate inteligențele 

copiilor, au fost dezvoltate competențele. Majoritatea cadrelor didactice și-au exprimat opinia că 

foarte importante sunt abilitățile de adaptare la nou, manifestând creativitate și originalitate. 

Mulți profesori și-au propus să schimbe propria paradigmă de învățare, să gândească într-un 

plan mai actualizat de comunicare și să identifice noi modalități de a motiva elevii să învețe si efectiv 

de a se adapta noilor conditii. Nu mai puțin important este și faptul că actorii educaționali trebuie să 

demonstreze originalitate, să fie mai optimiști și mai înțelegători, să demonstreze toleranță, iar în 

anumite situații să acorde ajutor reciproc. S-a reconfirmat faptul că munca în echipă este foarte 

eficientă în formarea caracterului, iar recunoștința și generozitatea deschid noi punți de comunicare, 

învățare și dezvoltare. 

In învățământul gimnazial, conectarea online a avut ca principal obiectiv în organizarea 

învățământului de la distanță atât transmiterea unor conținuturi, cât si organizarea și verificarea 

învățării. O metodă utilizată pe larg de cadrele didactice a fost Flipper classroom, când elevii studiază 

singuri, pe baza instrucțiunilor trimise de profesori, urmărind filmulețele transmise din timp și 

rezolvând activitățile, iar în timpul întâlnirilor online își clarifică neînțelegerile și își consolidează 

cunoștințele. În învățământul tradițional, metoda utilizată a căpătat denumirea de clasa inversată. De 

regulă, profesorii expediau din timp elevilor rezumatul scris al lecției plus link-uri instructive-
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educative de pe YouTube, de asemenea trimiterea unui tutorial audio sau video cu demonstrația 

conținutului la disciplina predată etc. Apoi erau organizate conectări online, după ce elevii primeau 

in prealabil materialul și tutorialele-pentru verificare prin chestionar oral a înțelegerii și fixarea 

exercițiilor de lucru. 

Profesorii verificau sarcinile propuse elevilor, oferindu-le un feedback constructiv. Astfel in 

perioada scolii online,o mare parte din profesori au utilizat aplicații pentru comunicare colaborativă 

, iar altii au folosit aplicații în activitățile de învățare cu elevii (de exemplu, Geogebra, Kahoot, Padlet, 

Livresq, Socrative, Menti, Canva etc.)   In acest sens, capitalul de competențe digitale ale profesorilor 

din școală a crescut considerabil si se poate afirma ca este unul  adecvat pentru desfășurarea 

activităților educaționale la distanță. 

 Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod 

obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în 

acest proces rămâne profesorul,inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a învățământului. 

Bibliografie: 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 

 www.didactic.ro 
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Școala online - o nouă provocare în învățământul preșcolar 

Prof. Firiceanu Maria-Liliana 

Grădinița cu P. N. nr. 2 Teșila -Valea Doftanei, Județul Prahova 

După cum știm, situația pandemică a afectat toate sectoarele de activitate, inclusiv 

învățământul, supunându-ne pe noi, profesorii, elevii și părinții la noi provocări. 

Începutul a fost incert, în prima săptămână ne întrebam ce este de făcut: Continuăm învățarea? 

Cum? În ce fel? Consolidăm? Predăm?... 

Cei mai mulți profesori așteptau ordinele, metodologiile, noile demersuri. Ca toți ceilalți m-am 

întrebat: eu ce fac? Este normal să fac pauză în procesul educativ? Mi-am răspuns singură: NU.  

Așa am hotărât să desfășor Săptămâna Școala altfel, pentru a nu pierde vremea și pentru a crea 

un exercițiu de desfășurare a activităților online pentru cei trei factori implicați: preșcolari-

educatoare-părinți. Desigur, ccea ce era planificat nu se mai putea realiza întocmai, a necesitat o nouă 

abordare, noi resurse-raportate la arealul de viață al familiei, o reinventare a mea și a tuturor. 

În acest sens, creativitatea cadrelor didactice a fost cea mai importantă. Având la bază vechea 

planificare a activităților, care conținea resurse precum: invitați, vizite la muzee, bibliotecă, ateliere 

șa, am început transformarea. Astfel, tema precum Satul de altădată a fost redenumită și realizată ca 

Lada de zestre a bunicii sau Muzeul de acasă, tema Micii ecologiști în Cum să ne hrănim sănătos?, 

Teatrul de păpuși a fost O zi în lumea basmelor, Ora să ȘTIM - în parteneriat cu Biblioteca a fost 

Ziua experimentelor și tot așa până la îndeplinirea obiectivelor propuse în planificarea acesteia. 

Ca mod de lucru am ales fotografiile proprii și micile înregistrări video, însoțite de scurte și cât 

mai clare sugestii de lucru. Am folosit un grup de messenger la care să aibă acces toți părinții și în 

care am stabilit un orar pentru postări. De remarcat este faptul că această aplicație, deși nu este 

similară unei platforme pe care se lucrează în prezent, a avut avantajul de a ne menține împreună prin 

faptul că ne putem vedea, copiii își prezentau în videoclipuri activitățile, se bucurau să se revadă, își 

transmiteau mesaje și nu în ultimul rând se împărtășeau experiențe și exemple de practică pentru cei 

mai puțini creativi.  

Cele mai relevante fotografii din această perioadă au fost publicate în revista grădiniței, ca o 

încununare a efortului depus împreună. 

Desfășurarea programului Săptămâna altfel în sistem online a fost începutul unei noi provocări. 

Preșcolarii au nevoie de sprijinul părinților, ei nu pot accesa singuri platforme sau aplicații, au nevoie 

de sprijin în citirea, explicarea, pregătirea materialelor, fapt ce îi face dependenți de adulți, de atenția 
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și disponibilitatea lor. Pas cu pas, zi după zi am învățat să socializăm, să cântăm sau să recităm video 

și să ne spunem poveștile în întâlnirile de seară. 

Treptat au apărut și cursurile sau webinariile pentru profesori și am învățat noi metode și 

practici de lucru folosite în predarea sincron sau asincron cu preșcolarii. 

Ca o concluzie a acestor luni petrecute la distanță aș putea spune că putem preda și online, 

învățarea poate continua chiar cu succes, însă nu putem exclude importanța factorului socializator și 

afectiv, dacă ne referim stict la acest nivel de vârstă. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PROF. FIRICEL MARIANA 

Consider ca diind foarte importantǎ existența unor strategii de marketing  în promovarea 

imaginii școlii, nu numai pentru a atrage elevi către școala ta, chiar pentru ai păstra sau ați face 

cunoscută activitatea.  

De 4 de ani sunt cadru didactic într-o școală cu elevi majoritari de etnie romă, din mediul rural. 

De foarte multe ori atât eu cât și colegii mei ne-am lovit de prejudecățile oamenilor pentru faptul că 

lucram cu astfel de elevi. Nu de puține ori eram etichetați ,,mai puțin pregătiți,, , ,,plafonați,, etc., fără 

se ne cunoască cu adevărat activitatea noastră. 

Am reușit ca prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate 

si prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele 

comune ale societăţii civile pentru realizarea proiectelor proprii, instituţii publice locale şi judeţene 

sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii. 

Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să răspundă 

socializării copiilor ( concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici)  am reuşit sǎ atragem atenia 

asupra potenialului elevilor nostri. 

Chiar dacă, crearea blog-ului școlii, a pornit de la o simplă activitate a unui curs de formare, nu 

am perceput-o ca pe o strategie de marketing, dar, asta a reprezentat de fapt într-un final. Prin 

prezentarea diverselor activități ce au fost derulate în școala noastră, imaginea școlii a fost vizibil 

îmbunătățită, iar atitudinea unora s-a schimbat. 

Uneori chiar și stimularea participării cadrelor didactice și elevilor la conferințe, simpozioane, 

parteneriate poate reprezenta o strategie de marketing, deoarece prin modul pe care se fac cunoscuți 

stârnesc interesul pentru cunoașterea instituției pe care o reprezintă și imaginea școlii este astfel 

îmbunătățită. 

Consider că orice acțiune realizată ce vizează școala, cu scop pozitiv, poate fi transformată într-

o strategie de marketing, indiferent dacă școala se găsește în mediul rural sau urban. 
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Managementul în sistemul de învățământ național – nivele manageriale 

PROF. MARIANA-DIANA FIROANDA 

LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” CARANSEBES 

Învățământul românesc, din perspectiva conducerii lui, are o anumită structură sau niveluri de 

etajare. Se distinge, astfel, un sistem instituțional al conducerii învățământului, între elementele 

acestuia existând, potrivit prof. Ioan Jinga "legături de subordonare și /sau de conlucrare în raport de 

atribuțiile funcționale stabilite prin lege și prin alte acte normative."  

Principiul care stă la baza sistemului instituțional al conducerii învățământului este acela al 

îmbinării conducerii unitare a învățământului cu autonomia locală și instituțională. Jinga crede despre 

rostul conducerii învățământului că acesta are drept scop realizarea funcționării corespunzătoare a 

întregului sistem, atât în ansamblul său, cât și la nivelul fiecărui element "adoptându-l și racordându-

l necontenit la cerințele dezvoltării economice, științifice și culturale ale societății, dezvăluind și 

înlăturând la timp neajunsurile, obstacolele care apar în procesul realizării obiectivelor propuse." 

Sistemul de învățământ românesc este condus pe trei niveluri distincte, dar nu separate între 

ele. Acestea sunt: 

a) managementul strategic, exercitat la nivel național;

b) managementul tactic, la nivel teritorial și universitar;

c) managementul operativ, specific instituțiilor de învățământ de la grădiniță și facultăți.

Între acestea există atât legături de conducere cât și de subordonare, în raport cu atribuțiile și

cu finalitățile fiecăruia. 

a. Managementul strategic

Se realizează la nivel național, grație activității unor instituții cum sunt: Parlamentul, Guvernul

și Ministerul Educației și Cercetării. Legea care stabilește atribuțiile Ministerului Educației și 

Cercetării este Legea Învățământului (L.84/24 iulie 1995, cu modificările ulterioare). La nivel 

național se stabilesc orientările, obiectivele și direcțiile întregului sistem de învățământ, în legătură 

directă cu finalitatea educației, dar și cu obiectivele strategice ale Guvernului și cerințele de 

dezvoltare economico-socială a țării. Așa cum îi spune  și numele,  managementul strategic nu se 

schimbă după conjuncturi sau modificări sezoniere. El se definește prin stabilitate, coerență și 

reglementări stricte. Managementul strategic implementează în învățământ politicile și strategiile de 

guvernare. 

b. Managementul tactic

Instituțiile care reglementează și asigură funcționarea procesului didactic în plan teritorial sunt

Inspectoratele școlare Județene și cel al Municipiului București. Atribuțiile acestora sunt stipulate în 

Legea Învățământului, precum și în alte acte normative cum ar fi: Statutul Personalului Didactic, 

Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

Tipuri de manageri educaționali 

Datorită contextului social-cultural-politic, statutul și rolul managerului școlar a devenit unul 

tot mai complex. Managerul de școală trebuie să beneficieze de o instruire potrivită și trebuie să își 

asume rolul de conducator deoarece de la el se așteaptă decizii, organizare bună, optimizare a 

procesului instructiv-educativ. 

"Performanțele școlare ale elevilor, precum și performanțele metodologice și profesionale ale 

dascălilor sunt influențate de activitatea globală a managerului școlar." - Prof. univ. Dr. Florica Orțan 

Se pot deosebi două tipuri de manageri în cadrul organizației școlare: a) managerul instituției 

și b) managerul clasei. Capacitatea de a conduce este dată de “triunghiul” format de: competențele, 

autoritatea și responsabilitatea managerială. Diferența de statut și rol între un profesor și director este 
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una extrem de importantș deoarece saltul de la o funcție la alta presupune o oarecare pregătire. În 

general, s-a constatat că cei mai buni profesori devin cei mai buni directori, dar pentru a fi un bun  

director e nevoie de ceva mai mult decât o bună activitate la clasă. A conduce o clasă de elevi poate 

fi o performanță, dar nu una suficient de mare pentru a conduce o instituție. E nevoie de o calificare 

specială, dobândită și prin participarea la cursuri speciale de management. 

a. Managerul de școală

Directorul de școală nu este doar un manager administrativ, ci el este coordonatorul întregii

activități din unitatea școlară, atât în sens administrativ, financiar-contabil, cât și în sensul instructiv-

educativ. El se subordonează Inspectoratului școlar, Ministerului, iar într-o anumită măsură și 

autorităților locale. Pentru a stabili competențele unui manager școlar trebuie să i se definească  un 

status (poziția unui manager școlar în cadrul sistemului de învățământ și a instituției școlare) și un rol 

(felul cum se comportă un manager școlar, precum și așteptările pe care le au de la el cei care îi sunt 

subordonați sau cei la care se subordonează).  

Un director de școală are, în calitatea lui de manager, de îndeplinit mai multe roluri: de 

reprezentant al statului, de reprezentant al comunității educative,  președinte al Consiliului profesoral 

și al Consiliului de Administrație din unitatea de învățământ,  de a stabili, în conformitate cu Planul 

Unic Managerial scopul și obiectivele didactice; în plan financiar este ordonator de  credite; decident, 

în contextul în care a conduce înseamnă obligatoriu a lua decizii; organizator în spațiul școlar pe care 

îl administrează; mediator, fiind obligat să negocieze în rezolvarea unor situații care pot fi și 

conflictuale. Un alt rol al managerului școlar este cel de evaluator al activității pe care o desfașoară 

cadrele didactice și elevii. Principalele atribuții ale managerului școlar (director de școală) sunt 

respectarea funcțiilor managementului. 

Cel mai important lucru pentru un director este ca actul său managerial sa fie însoțit de succes. 

Pentru ca acest lucru să se realizeze este necesară îndeplinirea unor motivații, cum ar fi: propunerea 

unor obiective raționale; abordarea problemelor în ansamblul lor; identificarea resurselor și a 

variantelor de soluționare a unor probleme; luarea rațională a deciziilor, alegerea variantelor 

organizatorice directe și economicoase; recunoașterea propriilor limite și greșeli precum și 

identificarea soluționării acestora. Desigur, e necesară o permanentă comunicare cu toți partenerii 

educaționali precum și un stil managerial adecvat. 

Fiecare manager școlar are propria sa personalitate, se manifestă într-un anume stil și e capabil 

de un anumit nivel de eficiență. Stilul de conducere trebuie să fie în acord cu personalitatea 

managerului, să fie diferențiată în funcție de situația pe care o rezolvă, precum și de posibilitățile 

subalternilor. Un manager poate fi mai autoritar, altul poate fi mai participativ.  

Performanțele pe care le pot realiza managerii țin de nivelul lor de pregătire managerială, de 

capacitățile lor de efort și de disponibilitatea întregii lor personalități față de problemele concrete din 

comunitatea care așteaptă de la el decizii corecte, sprijin în caz de nevoie, succes în activitate. 

b. Profesorul, managerul clasei de elevi

Profesorul conduce direct și autonom foarte multe activități, fie la nivelul microgrupului de

elevi, fie la nivelul claselor, fie la nivelul școlii. El se află într-un continuu raport partenerial cu elevii 

din perspectiva educațională, formativă. Profesorul trebuie să-și asume un set de responsabilități, 

având atribuții sporite la nivelul unei clase. 

Rolurile pe care le îmbrățișează profesorul, în calitate de conducător, sunt multiple; acestea pot 

fi de:  receptor și emițător al diferitelor mesaje, participant în activitățile specifice, realizator, 

proiectant, organizator, responsabil al unor acțiuni, de decizie, în selecția obiectivelor, conținuturilor, 

strategiilor, resurselor, de sursă de informare, model de comportament, purtător de valori, de 

consiliere, ghidare, de apărare, protecție. 

În raport cu toate aceste roluri, profesorul este factorul cel mai interactiv la nivelul clasei, 

aflându-se în contact nemijlocit cu elevii. În timpul predării lecției el utilizează o anumită strategie, 

reușind să mențină clasa de elevi într-o situație interactivă, fiecare elev în parte și toți împreună fiind 

parteneri, într-un proces condus delicat și discret de către omul de la catedră.  

Niciodată un profesor nu intră la oră exclusiv pentru a transmite informații reci, ci totdeauna, 

chiar prin ceea ce transmite profesorul este preocupat constant de dezvoltarea și formarea 
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personalității elevilor. Atent fiind, profesorul intervine în situații în care elevul îl solicită, sfătuind, 

îndrumând sau sancționând. El trebuie să se bucure mereu și constant de atributul obiectivității, atent 

fiind ca în procesul evaluării să nu discrimineze și să nu fie subiectiv.  
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MODALITĂȚI DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII ÎN COMUNITATE 

Prof. înv. preșcolar: Fiștea Florina Camelia 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Oravița 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerințe tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant.  

Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în continuă 

schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare infinit, prin 

care o școala își poate construi o imagine. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de 

creatie, concursuri și parteneriate cu alte instituții.  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. Prin activitățile extracurriculare se urmărește 

identificare și dezvoltarea unor talente ale copiilor, pe care în cadrul activităților instructiv-educative 

ar fi dificil să le identificăm. În cadrul acestor activități atmosfera este relaxată, plăcută, copiii 

participând la activități cu însuflețire și dăruire.  

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care ajută la 

dezvoltarea continuă a școlii. Imaginea școlii poate fi promovată oferindu-le celor din exterior 

informații asupra muncii noastre din cadrul instituției precum: abordarea unei educații de calitate, 

aceasta poate fi definită ca și rezultat al efortului cadrelor didactice, combaterea violenței, combaterea 

discriminării, participarea la activități extrașcolare. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  

Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze o educație de calitate.  

În opinia mea, activitățile extrașcolare ne-au ajutat cel mai mult în promovarea imaginii 

instituției școlare. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate 

formele de acțiuni ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții, spectacole, activități 

outdoor.  

În concluzie, imaginea școlii este promovată oferind beneficiarilor educație de calitate, accesul 

la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminarii, reducerea violenţei, 
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promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la activităţi extrașcolare. Școala 

noastră, în ochii comunității, este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 

contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
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SCOALA ONLINE 

Prof. pt. înv.  prescolar Fit Paulina 

Gradinita P. P. Dumnrava Minunata Zalau 

Predarea online pentru preșcolari și școlari a devenit o realitate zilnică. Educatorii, învățătorii 

și profesorii au nevoie de instrumente adaptate și practici de lucru pentru a susține predarea online 

pentru preșcolari și școlari, dar și pentru a o face atractivă și folositoare. 

Predarea online pentru preșcolari, o realitate la care trebuie să ne adaptăm 

De ce predarea online pentru preșcolari? 

La această vârstă, copiii au nevoie să fie conectați cu ceilalți. Educatorii ar trebui să țină cont 

de nevoia copiilor de continuitate. Părinții trebuie să înțeleagă că este important pentru copii să își 

vadă educatorii, colegii și să se conecteze cu ei. Este nevoie, așadar, de o altă perspectivă asupra 

copilului. 

Scopul principal în predarea online pentru preșcolari este conectarea 

Nu vorbim practic de o predare, ci de o experiență. În centrul învățării se află copilul. Când 

planificăm o activitate, trebuie să ne gândim la ce tip de experiență va avea copilul, nu la ce trebuie 

el să învețe. Când vedem această oportunitate ca pe o experiență pentru copii și pentru noi, abordarea 

sesiunilor online va fi diferită. 

Un lucru de care trebuie să ținem seama este cum diferențiem predarea online pentru preșcolari. 

Ce durată ar trebui să aibă sesiunile în predarea online pentru preșcolari? 

În momentul în care gândim sesiunile online, trebuie să ne gândim la nevoile copilului la această 

vârstă. Tranziția este similară cu intrarea copilului la grădiniță, pentru că este un alt tip de experiență, 

nouă, diferită. Copiii au o altă disponibilitate dacă înțeleg că grădinița este acum online. Este tot o 

adaptare, ca și începutul de grădiniță, așa că totul trebuie abordat treptat, în funcție de vârstă. Durata 

trebuie să fie legată de cât timp se poate focusa un copil la diferite vârste. 

Până să intre în online, copilul trebuie pregătit exact așa cum este pregătit atunci când merge la 

grădiniță. Să se trezească la timp, să își facă rutina de dimineață, să mănânce micul dejun. 

Atât părinții cât și educatorii trebuie să înțeleagă că experiența este centrată pe copil și trebuie 

urmărit interesul acestuia. 

Predarea online pentru preșcolari. Lecție sau joacă? 

Acest lucru este în strânsă legătură cu așteptările părinților. Sunt anumite lecții predate diferit. 

Focusul trebuie să fie pe ce putem face, nu pe ce nu putem face. Sesiunile online sunt un fel de joacă, 

ca și la grădiniță, pentru că astfel învață copiii cel mai bine. Online se vor folosi alte instrumente. 

Nevoile de bază ale copiilor de la fiecare vârstă trebuie avute mereu în vedere atunci când 

structurăm lecțiile online. Acestea vor fi foarte interactive, folosind toate resursele disponibile în 

mediul online. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

343



Principii de bază în predarea online pentru preșcolari 

Pentru a construi o experiență benefică în predarea online, trebuie respectate câteva principii: 

nevoia de mișcare, folosirea muzicii,  implicarea copiilor în activități, structura și pauzele, așa 

numitele brain breaks. 

Mișcarea este foarte importantă, deoarece copiii învață prin folosirea întregului corp. Nu ne 

putem aștepta ca un copil să stea "cuminte", mișcarea este esențială la această vârstă și este un criteriu 

important în planificarea activității. 

De asemenea, dacă este nevoie de obiecte ajutătoare, cum ar fi mingii sau jucării pentru 

realizarea mișcării, este bine să îi anunțăm din timp pe părinți. 

La vârste mici, nu e suficient să dăm indicații copiilor, ci și noi, ca educatori, trebuie să facem 

respectivele mișcări în fața ecranului. Întâi arătăm, apoi îi lăsăm pe cei mici să repete. 

Cum putem sprijini implicarea și participarea copiilor la predarea online pentru preșcolari? 

Dacă părintele va înțelege importanța experienței de predare, fie ea și online, atunci va putea să 

ofere copilului sprijin și să îl susțină în procesul de învățare. Trebuie înțelese și temerile părintelui, 

pentru că odată securizat părintele, el va transmite sentimentul de securitate și copilului. 

Brain breaks sunt momentele de pauză pentru corp și pentru minte și sunt folositoare atât 

copiilor, cât și educatorilor. În paralel, se folosesc attention grabers, acele strategii de captare a 

atenției copiilor. 

Este importantă starea pe care o au copiii când încep orele. De aceasta va depinde 

disponibilitatea lor. 

Planificare în predarea online pentru preșcolari 

Ce tip de activități se pot face în predarea online pentru preșcolari? 

Copiii au aceleași nevoi pe care le au și în grădiniță. Să își arate jucăriile, să folosească mâinile, 

să miroasă, să audă, etc. De aceea, este bine să alegem în online activități cu care copiii sunt deja 

familiari de la clasă. 

Planificarea ar trebui realizată în avans și transmisă părinților la începutul fiecărei săptămâni, 

pentru a putea fi pregătiți cu materialele și tot ce este necesar. Copiii pot fi și împărțiți în mai multe 

grupe sau educatorii pot lucra câte doi, dacă există această posibilitate. Între sesiunile online, mai 

putem da activități acasă copiilor, conform cu abilitățile lor. 

Și în online se pot crea tematici speciale 

Folosiți orice prilej, orice dată din calendar pentru a crea momente speciale, pentru a celebra și 

pentru ca astfel de momente să "rupă rutina". 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

Prof. Flavia-Alina ŞAMŞUDEAN 

Şcoala Gimnazială “Alexandu Vaida-Voevod” Bobâlna 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățământ la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să 

pregătescă elevii pentru viitor. 

Școlile nu pot alege mediul în care să funcționeze, dar pot să acționeze asupra lui, să-1 

influențeze. Cea mai eficientă metodă de a face aceasta este de a adapta educația la așteptările și 

nevoile clienților școlii.  Astfel,  școala trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, 

să-și orienteze activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților 

acestora. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, 

adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive 

vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii şcolii se realizează și prin elaborarea 

unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Devenind competitiv mai ales din cauza scăderii ratei natalității, deci, implicit scăderea 

populaiei școlare și mai ales la unitățile școlare din zonele dezavantajate, marketingul a început să fie 

înțeles ca modalitate de prospectare a pieței.  Există unități școlare în mediul rural sau zonele limitrofe 

ale orașelor, unde cadrele didactice merg “din poartă în poartă” să-și atragă elevii. Școlile și-au 

intensificat acțiunile de promovare și cercetare. Ele au început să înțeleagă importanța diferențierii, 

faptul că nu pot oferi toate tipurile de programe și să rămână și cele mai bune școli pentru fiecare 

segment de opțiune. De aceea au decis să-și evidențieze istoricul, caracteristicile distincte, avantajele 

și să-și consolideze imaginea și poziția pe piața educațională. 

Obiectivele poziționării sunt acelea de a sublinia diferențele reale ale școlii în comparație cu 

altele, astfel încât să satisfacă cel mai bine nevoile elevilor și părinților care o aleg. Pentru școala 

noastră, relațiile publice implică un proces de comunicare și relaționare cu publicul pe care școala 

trebuie să-l servească. Școala a avut de-a lungul timpului relații bune cu publicul, mai exact cu elevii 

și familiile lor, ca parte a succesului ei. A face cunoscut succesul cât mai mult posibil este mai 

important decât succesul în sine. 

Elemente ca uniforma școlii, imnul școlii joacă un rol important în creșterea prestigiului școlii 

și în consolidarea imaginii și încrederii elevilor și părinților în școala pe care o frecventează. 

Publicitatea în media nu este considerată esențială în promovarea unei școlii însă discuțiile cu oamenii 

și contactul personal sunt esențiale. Sunt modalitatea prin care cât mai mulți oameni (elevi, părinți, 

prieteni, colegi, vecini ai părinților etc) vor fi implicați în promovarea școlii. Teoria marketingului 

pleacă de la supoziția că o școală nu este bună prin ceea ce crede ea; o școală este bună dacă oamenii 

din afara ei cred asta. Este important ca imaginea pe care o proiectează asupra comunității să fie 

aceeași cu ceea ce dorește școala să realizeze. 

Construirea și consolidarea unei imagini pozitive durează ani de de muncă sistematică de 

comunicare și de calitate. Schimbarea imaginii ia foarte mult timp. Imaginea negativă este, din 

nefericire, mai persistentă decât cea pozitivă deoarece oamenii au tendința de a ignora informațiile 
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care sunt conforme cu așteptările.  Școala poate să încerce diferite metode de a obține informații 

referitoare la imaginea sa. 

Prin contactul zilnic, online sau faṭă în faṭă cu profesorii, părinții descoperă dacă școala poate 

să-și onoreze promisiunea. Mai mult, profesorii, directorul, ceilalți angajați, împreună determină 

„imaginea” prezentă a școlii.  De la modul în care se adresează unii celorlalți și pâna la atmosfera în 

care ei lucrează împreună, clienții/părinții pot transmite în afară normele și valorile pe care şcoala le 

consideră importante. Printre strategiile de diferențiere pentru a câștiga avantaje sunt: o varietate mai 

mare de activitati extra – curriculare, programe de schimburi internaționale, precum şi resursele  care 

sunt la dispoziția profesorilor și elevilor (laboratoarele, biblioteca, sălile de studiu, săli de sport, 

computerele etc.) 

Activitățile extracurriculare  online sunt o modalitate  practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 

Serviciile educaţionale oferite de şcoala noastră în perioada şcolii online sunt cursuri, sesiuni 

de comunicări, concursuri, spectacole, activităţi culturale, activităţi extraşcolare. Pentru popularizarea 

acestora s-a creau un site al şcolii, o pagină de facebook, o platformă educaţională. 

În concluzie, toate aceste cazuri există o relaţie de complementaritate între serviciile oferite şi 

de stimulare reciprocă. Toate însă oferă informaţii, cunoştinţe, valori, simboluri, modele şi idealuri 

menite să satisfacă o diversitate de nevoi umane ca: nevoia de cunoaştere şi informare, de acţiune şi 

participare, de relevare a propriei identităţi, de afirmare şi prestigiu în societate, nevoia de justiţie, 

nevoia de imaginar, de evaluare din mediul cotidian etc.   

Prin activitatea promoţională desfăşurată în mediul online, şcoala noastră va obţine o identitate 

vizuală pe piaţa furnizorilor de servicii educaţionale. Beneficiarii (elevii)  serviciilor educaţionale 

oferite, vor fi informaţi cu privire la ansamblul activităţilor pe care le desfăşoară şi oferta de bunuri 

şi servicii asigurate. 
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Activități educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Floarea Mariana, 

Liceul Tehnologic Topoloveni 

Fiecare activitate desfășurată atât în activitatea directă de predare cât și în activitatea online este 

importantă pentru promovarea imaginii școlii de care cadrul didactic aparține, în care profesează 

cadrul didactic, deoarece prin realizarea unor activități interesante prestigiul școlii poate crește, 

ajungând să fie astfel cunoscută atât pe plan local dar și pe plan național sau internațional. 

Prin activități de predare online dinamice și atractive care captează interesul elevilor spre 

studiul anumitor discipline se poate promova imaginea școlii fără foarte mare efort, deoarece fiecare 

părinte își dorește ca copilul său să învețe, să studieze într-o școală în care elevul este tratat cu respect 

și în care învață de drag. 

Se pot folosi pe lângă activitățile de predare interesante și aplicarea anumitor jocuri online, 

proiecte de grup sau individuale, concursuri , dezlegare de puzzle-uri , realizarea unor portofolii cu 

scopul de a dinamiza și de a realiza atragerea elevilor către ore mai interesante, crescând astfel 

motivația elevilor spre învățare chiar dacă situația actuală este dificilă și elevii sunt mai greu de 

motivat. 

Promovarea imaginii școlii se poate realiza permanent prin postarea diferitelor activități prin 

intermediul rețelelor sociale la care toată lumea are acces, cu un efort minim, dar cu un efect maxim. 

Se pot posta poze și filmulețe de la activități desfășurate atât online cât și din activitățile directe, 

dar este mult mai simplu să promovezi imaginea școlii folosind activitățile online, totul fiind la un 

click distanță. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

347



Importanta activitatilor educative realizate in online 

pentru promovarea imaginii scolii 

Prof. invat. primar Florea Alina-Nicolita   

Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru”, Balcesti 

Scoala, cu toti factorii implicati : profesori, autoritati si parinti, incearca sa se adapteze la noua 

realitate, aceea a distantarii sociale, in care procesul educational trebuie sa continue in mediul online. 

Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situatiei intr-un timp relativ foarte scurt, iar 

elevii si-au folosit propriile mijloace tehnologice pentru a putea urma lectiile online.  

Dincolo de sincope, greutati, lipsa colaborarii si decizii impuse , majoritatea unitatilor de 

invatamant s-au adaptar cu succes noilor metode de invatamant online, considerand ca este important 

sa se pregateasa pentru scoala viitorului – scoala online.  

Consider ca cel mai mare castig a fost ca profesorii s-au unit iar elevii au venit la aceasta 

intalnire online si au impartasit profesorilor cunostintele din mediul IT, si astfel s-a creat o apropiere 

si o empatie intre profesor si elev. Dascalii au realizat ca modul in care se imbinau metodele 

traditionale cu predarea onlineaducea un plus de valoare.  

Scoala are nevoie de schimbare si de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie sa 

inceapa acum, odata cu scimbarea mentalitatii profesorilor. Acestia trebuie sa descopere metodele si 

instrumentele concrete prin care isi pot schimba in mod pozitiv stilul de predare si modul de a 

relationa cu elevii. Predarea online inseamna interactiune, miscare, schimb de activitati, joaca, 

invatarea sa fie regandita.  

Experimentele pe care le traverseaza sistemul de educatie romanesc in timpul crizei ar trebui sa 

ne ajute sa construim un sistem hibrid. Desigur sunt necesare si resurse pentru a implementa un astfel 

de sistem de predare online si de adaptare la meseriile viitorului. Ca in orice studiu trebuie respectate 

anumite etape: adunarea unor informatii si date statisticereferitoare la problemele educatiei, mai ales 

in perioada organizarii invatarii la distanta, analiza bunelor practiciale diferitelor actori educationali, 

propunerea unor modalitati de imbunatatire a sistemului educational.  

Conceptul cercetarii a inclus politicile si modalitatile in care au fost oferite comunitatii 

educationale instrumente eficiente de participare in evaluarea calitatii educatiei, inclusiv 

invatamantul la distanta.  

O sursa importanta au fost resursele educationale existente, dar si instrumentele digitalepentru 

asigurarea invatamantului online, managementul timpului si a resurselor pentru elevi in conditii de 

criza. Majoritatea celor implicati sunt de acord ca nu prea mai au valoareteoriile si dogmele 

insusiteani in sir, ci mai importante sunt relatiie care se stabiles cintre oameni, comunicarea eficienta 

si grija fata de persoanele apropiate, adica atitudinile si valorile care constituie fundamentul noii 

paradigme ale educatiei.  

Invatarea online este si va fi un sir de inventii si descoperiri, creativitate si comunicare eficienta 

si totodata va contribui la consolidarea abilitatilor de munca independenta, promovarea unei culturia 

increderii si a starii de bine.  
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Cadrede didactice, precum si elevii, parintii, managerii scolari trebuie sa fie autodidacti, sa 

invete din propria experienta dar si a celorlalti.  

In viitor trebuie pus accentul pe elementele invatarii personalizate, individualizate, dar si pe 

posibilitatile elevului. Ei nu vor pune accent doar pe continuturi, ci si pe analiza strategiilor si 

modalitatilor de invatare, precum si pe relatiile stabilite intre participantii la actul invatarii.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE IN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA  IMAGINII ȘCOLII 

Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” - Arad   

Prof. canto - Dulcica Florea 

Exigențele sporite ale vieții cotidiene solicită din partea tuturor domeniilor de activitate o 

preocupare constantă pentru eficientizarea modului lor de desfășurare.  

Activitățile de educație nu fac excepție, fiind necesară intensificarea eforturilor pentru a asigura 

procesului de învățământ un caracter riguros, continuu și modern, prin perfecționarea și diversificarea 

activităților educative.  

Activitătile extrașcolare si parteneriatele cu alte instituții la nivel local si național contribuie la 

promovarea imaginii școlii. 

Deoarece situația actuală ne-a obligat să mutăm activitățile educative școlare și extrașcolare în 

mediul online, am căutat să găsim o parte pozitivă, care să stimuleze activitățile de învațare, și am 

gasit: concursurile de canto online. 

Dorind să mă refer strict la aportul meu și al elevilor de la clasa mea de canto,  pot spune că 

internetul fiind în atenția tuturor în această perioadă ,participarea la concursurile de canto online, a 

facut posibilă recunoasterea muncii noastre și promovarea școlii sa fie facută atât la nivel național cât 

și internațional. 

Elevii de la clasa mea de canto, au obținut în această perioadă, zeci de premii la concursurile 

naționale si internaționale online, promovând cu bucurie Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi”- Arad. 

Prin participarea mea in juriu la diferite concursuri de canto online, naționale și internaționale, 

prin corectitudinea jurizării, am contribuit la promovarea imaginii școlii noastre. 

Nu în ultimul rând prin Concursul de Canto „Nicolae Brânzeu” organizat online, de catedra de 

canto si teorie ,prin participrea a numeroși elevi din tară și mai ales a distinsului juriu, se promovează 

la nivel național activitatea educativă de calitate realizată în instituția noastră. 

Colaborarea între profesor-elev-școală-părinți și societate, este cea mai eficientă metodă de 

promovare a rezultatelor pozitive obținute atât in mediul școlar cat și extrașcolar. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Înv. Preșcolar: Florea Silvia Elena 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să 

pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 

concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 

individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii 

educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea 

locală. 
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Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Înv. Primar Florescu Nicoleta    

Școala Gimnaziala nr. 2 Cartojani, județul Giurgiu 

Așa cum un comerciant își promovează mărfurile prin publicitate, așa și imaginea școlii se poate 

promova prin mai multe căi.  

O metodă importantă pentru promovarea imaginii școlii este publicarea unor articole despre 

școala respectivă în presă. O altă metodă este redactarea revistei școlii în care pot fi publicate diferite 

aspecte din "viața școlii".  

O metoda la îndemâna oricărei școli și al fiecărui om din secolul vitezei este mediul online -

realizarea unui site al școlii și al unei pagini de facebook pentru școala respectivă.  

Pe aceste canale pot fi publicate imagini reprezentative din școala cu activități desfășurate de 

către elevi și coordonate de către cadrele didactice. Activitățile promovate pot fi atât din cadrul 

activităților școlare cât și extrașcolare.  

Administratorul paginii de facebook sau al site-ului școlii este o persoană din cadrul acesteia 

care împreuna cu directorul și cadrele didactice selectează cele mai reprezentative imagini/filmulete 

din exursii, serbări, târguri organizate de scoli, simulări de incediu/cutremur, diverse cursuri de 

perfecționare ale cadrelor didactice , anunțuri importante pentru părinți și elevi etc. 
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ACTIVITĂŢI ONLINE - OGLINDA GRĂDINIŢEI 

„Educăm cu responsabilitate!..” 

Prof. pt. învâţămănt preşcolar Florica Luciana Andreea 

„Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.” (Ioan Slavici ). Copiii sunt bucuria 

familiei, prezentul şi viitorul societăţii. 

„Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, ieşind din întuneric, 

nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare.” 

Trăim într-o lume în care apar schimbări peste schimbări: grădiniţa trece online,iar educatoarele 

să lucreze de acasă. 

Educaţia reprezintă o componentă complexă a existenţei umane, care asigură întălnirea dintre 

individ, societate şi viaţa socială. Educaţia contribuie la modelarea personalităţii umane şi la 

deschiderea ei către valorile umanităţii. 

Crearea şi promovarea imaginii grădiniţei se realizează prin rezultatele educaţionale pozitive 

ale preşcolarilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituţiei se realizează prin publicarea tuturor reuşitelor, 

internetul şi activităţile online devenind un mod uzual de a face accesibile rezultatele şi produsele 

activităţilor. 

Misiunea grădiniţei este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea individului, în 

vederea integrării în plan social, pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili. 

Factorii care stau la baza promovării grădiniţei sunt: cadrele didactice, activităţile educative, 

mijloacele de învăţământ, rezultatele preşcolariilor. 

Pedagogul Bruner considera că „ oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu 

succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă.”, dacă se folosesc metode şi procedee adecvate, 

dacă materia este prezentată „ într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai 

multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpănire a cunoştinţelor.” 

Activităţile online bine pregătite sunt atractive, oferind bucurie, interes şi implicare copiilor. 

Grădiniţa trebuie să aibă resursele necesare pentru a se adapta mediului online. 

Meseria de educator urmăreşte obiective deosebite: pregătirea copiilor din punct de vedere 

academic, dar şi pregătirea pentru viaţă. 

Schimbările continue care se produc în mediul social, particularităţile curriculumului, 

diferenţele individuale între copii, desfăşurarea activităţilor în mediul online, fac ca această muncă să 

fie provocatoare şi solicitantă. 

Managementul activităţiilor constă în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi utilizarea unui 

set de instrumente de gestionare a relaţiilor educator- preşcolar şi preşcolar- preşcolar. 
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Promovarea imaginii grădiniţei se face prin: 

- Comunicare periodică cu părinţii;

- Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului;

- Desfăşurarea activităţilor şi implicarea copiilor;

- Expoziţii online cu temele realizate;

- Asistarea copiilor cănd este nevoie;

- Ateliere digitale;

- Cursuri online;

- Poveşti şi poezii trimise spuse şi recitate de către doamna educatoare;

- Experimente;

- Participări la concursuri, expoziţii, teatre;

- Vizite muzee şi opera pentru copii online;

- Introducerea in programul Paint pentru a le stimula creativitatea;

- Ateliere Logiscoo.

Sunt multe lucruri care se schimbă, dar care pot fi transformate în experienţe pozitive pentru 

fiecare dintre noi. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. Florina-Oana CINCHEZA 

Liceul HERCULES Băile Herculane 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. 

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de 

consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării 

unui parteneriat bine consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor. 

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Conform cerințelor pieței, elevii de la clasa a VIII-a, împreună cu diriginta lor, au realizat un 

material de promovare a Liceului HERCULES din Băile Herculane: 

Povestea noastră… 
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Promovarea imaginii școlii -Școala online -Ediția 2021 

"Importanta activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii" 

Profesor învățământul preșcolar Fluerasu Giorgiana Roxana   

Școala Gimnazială "Theodor Costescu" - nivel prescolar 

Promovarea imaginii unei unități școlare trebuie sa reprezinte o prioritate pentru o mai buna 

colaborare între cei trei parteneri educaționali:gradinita -prescolari -părinți. 

Educația este obligatorie,dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea.Familia este 

liberă să aleagă. 

Aceasta dependenta a unității școlare de libertatea de alegere a familiei face ca școala să depindă 

de implicarea ei în modificarea nevoilor și așteptărilor acestora. 

Informarea nu este de ajuns,școala trebuie să aibă capacitatea și să fie pregătită pentru a-și 

adapta programul educațional la nevoile in schimbare ale beneficiarilor de educație(preșcolari,elevi). 

Școala este un element esențial al oricărei comunități prin resursele umane pe care le are,dar și 

prin spațiile de învățare disponibile.O școala/grădinița responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunității. 

Scoala-gradinita, nu poate funcționa bine fara sprijinul comunității,aceasta reprezintă o 

resursă,oferindu-si serviciile și altor membrii ai comunității pe lângă tinerii școlarizați și contribuind 

astfel la dezvoltarea comunității și altfel  decât prin realizarea educației formale. 

Pentru a reuși, o instituție educațională are nevoie sa se adapteze corespunzător mediului 

complex și în continuă schimbare. 

Formarea imaginii unei unități de învățământ se poate realiza aplicând o "politica" ,ce ține pe 

de o parte de stilul managerial al directorului unității de învățământ și pe de altă parte de activitatea 

desfășurată de cadrele  didactice. 

Promovarea imaginii, reprezintă acțiunea de convergență și de interferență a reclamei, 

publicității,utilizarea liderilor de opinie și a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare și multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.Managerul unității de 

învățământ poate promova  in mediul intern și extern al unității o imagine pozitivă a acesteia,printr-

o planificare riguroasă,folosind metodele și tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activitățile de formare și promovare a imaginii grădiniței au fost: 

● difuzarea informațiilor cu privire la oferta educațională,programele și proiectele

educaționale,baza materiala,resursele umane,rezultatele școlare; 

● consilierea părinților privind orientarea școlară;

● dezvoltarea unor parteneriate eficiente la nivel local,județean în scopul promovării instituției

și a corelării ofertei educaționale cu cerințele existente; 

● promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informationale: presa locala, internet,

Facebook, 
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WhatsApp,etc. 

● transmiterea in mediul virtual a informațiilor și a fotografiilor privind baza materială și

programele de dezvoltare,oferta educațională,activitățile derulate,rezultatele preșcolarilor,proiecte 

educaționale derulate; 

● popularizarea ofertei educaționale a gradi înnitei în grădinița și în afara ei.

S-a realizat un pliant al grădiniței și o prezentare power-point a gradinitei ,si au fost postate pe

pagina web a instituției de învățământ.Educatoarele de la fiecare grupă au personalizat pliantul și l-

au distribuit atât pe rețelele de socializare personala cât și în format scris in comunitate. 

Datorită eforturilor depuse de cadrele didactice,în urma desfășurării acțiunilor de promovare în 

online,s-a realizat planul de școlarizare al grădiniței,iar imaginea acesteia în comunitatea locală a 

crescut. 

În prezent, învățământul preșcolar, a fost supus unor provocări în perioada actuală de pandemie. 

Actul educațional a fost transferat în mediul online unde comunicarea a primit cu totul alte conotații. 

Prescolarul are nevoie de contact direct,iar în contextul actual relațiile interpersonale au devenit 

indirecte. 

Comunicarea educatoare-prescolar nu mai este limitata de spațiul fizic al salii de grupă și nici 

de programul din grădinița. Acest fapt pare că oferă mai multă libertate,dar,presupune eforturi mult 

mai mari din partea tuturor celor implicați. Cu toate astea,am descoperit că există și 

avantaje,educatoarea are un nou rol, își crează singura conținut didactic digitalizat și adaptat nivelului 

de vârstă și intelectual al preșcolarilor de la grupa pe care o manageriază. 

Pentru a putea realiza material didactic necesar activităților sincron și asincron educatoarea are 

grija sa selecteze conținuturi adecvate, interesante și atractive,care sa îndemne la implicare,conectare 

și interes crescut din partea prescolarilor, la păstrarea legăturii cu aceștia și familiile lor, consilierea 

acestora, stabilirea unor modalități de a se asigura feed-back-ul de către toți cei implicați (educatoare-

prescolari-parinti). 

Beneficiile sunt nenumărate, însă absența contactului direct este resimțită acut in aceste 

zile.Emotiile se transmit prin imagini foto sau video înregistrate de educatoare,respectiv de părinți,în 

spațiul virtual al grupului închis pe rețeaua de socializare ori pe platforma educațională folosită. 

Procesul instructiv-educativ din învățământul preșcolar a primit noi caracteristici pedagogice 

prin intermediul tehnologiilor digitale care au adus noi valori învățării și au permis păstrarea 

legăturilor  între membrii unui grup in lipsa contactului direct. 

Ca și concluzie, factorul principal în crearea imaginii unei grădinițe îl reprezintă calitatea 

procesului instructiv-educativ și educația asociata cu calitatea cadrelor didactice. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării,dar pentru activarea 

acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăți 

echitabile,bazata pe cunoaștere. Ar trebui că școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne 

și să reacționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

,,SCOALA ONLINE,, 

Fodor Beata Monica 

,,Educatia este cea mai buna provizie pe care o poti face pentru batranete,, Aristotel 

Anul 2020 a adus cu el o mare provocare si anume, desfasurarea activitatii didactice, in mediul 

online.A fost si este o provocare pentru toti partenerii implicati  in educatie: cadre didactice, parinti, 

elevi.  

Activitatea prescolarilor este cu siguranta cea mai afectata dintre toate nivelurile de invatamant 

pe perioada pandamiei, daca ne raportam la eficienta invatarii online. Comparativ cu scolile care au 

putut migra in timp real, cu mult sau mai putin succes, catre modele de educatie online, nevoile 

prescolarilor de conectare si contact direct cu adultii si cu alti copii, capacitatea mica de concentrare 

si nivelul lor de dezvoltare cognitiv si emotional, fac invatarea online o adevarata provocare sau chiar 

imposibila pentru prescolarii mai mici.  

Parteneriatul cu familia a devenit mai mult ca niciodata necesar, deoarece educatoarea 

coordonand de la distanta activitatea, trebuie sa creeze si sa mentina in mod permanent legatura cu 

parintii prescolarilor. La aceasta varsta copiii au nevoie de parinti pentru: citirea mesajelor scrise, 

descrierea activitatilor, supravegherea utilizarii aparaturii tehnice, oferirea de materiale necesare 

desfasurarii activitatilor propuse/ sugerate spre desfasurare.  

La aceasta   varsta , copiii au nevoie sa fie conectati cu ceilalti. Educatorii ar trebui sa tina cont 

de nevoia copiilor de continuitate. Parintii trebuie sa inteleaga ca este important pentru copii sa isi 

vada educatorii, colegii si sa se conecteze cu ei. 

Asadar, este nevoie de o alta perspectiva pentru promovarea scolii, gradinitei. Scopul principal 

in predarea online pentru prescolari este conectarea, nu vorbim practic de o predare ci de o experienta. 

In centrul invatarii se afla copilul. Cand palnificam o activitate trebuie sa ne gandim la ce tip de 

experienta va avea copilul  si nu la ce trebuie el sa invete.Cand vedem aceasta oportunitate  ca pe o 

experienta pentru copii si pentru noi, abordarea sesiunilor online va fi diferita. 

Cateva trucuri despre ce este important in educatia si activitatea prescolarilor in vremea 

pandemiei, in timpul activitatilor online; 

- Rutina este esentiala la prescolari si ii ajuta atat pe copii sa capete predictibilitate, stabilitate

si autonomie, dar si pe adulti sa comunica mai bine nevoile fiecarui membru  si sa navigheze printre 

sarcinile legate de munca, copil, casa; 

- Comunicarea ii poate ajuta pe copii sa integreze mai bine schimbarile care au avut loc in viata

lor in ultima vreme; 

- Conectarea parintelui cu gradinita si educatorul il va ajuta pe parinte sa capete sprijin in

organizarea rutinei si activitatile prescolarului;intelegerea  nevoilor copilului, organizarea unei rutine 

similar cu cea din timpul gradinitei si a unor activitati zilnice  poate fi un ajutor esential si poate 

mentine copilul conectat la un program familiar lui; 
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- Conectarea educatorului cu copilul – prescolarii au nevoie de oameni dragi lor, educatorii au

fost o prezenta constanta in viata copiilor inaintea pandemiei iar sansele ca ei sa resimta lipsa lor, a 

gradinitei si a copiilor sunt mari 

Astfel gradinita poate juca un rol important de sprijin pentru parinte in organizarea unor rutine, 

moment reper, acces la activitati potrivite pentru copii.In aceste momente rolul si energia educatorului  

trebuie sa fie orientate pe langa acest sprijin pentru parinte, catre conectarea cu copilul prescolar, 

mentinerea stabilitatii si a continuitatii relatiei lor. 

,,Copiii invata ceea ce traiesc,, 

Dorothy Law Nolte Rachel Harris 
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Grădinița  CSIPIKE Miercurea Ciuc 

Fodor Tünde si Miklós Csilla 

Grădinița cu program prelungit Csipike a fost înființat în anul 1973.Prima locație a fost în 

imobilul din strada Petőfi nr.39. Grădinița a luat numele Csipike pe 8 iunie 1991. A fost prima 

grădiniță care a primit nume în Miercurea-Ciuc. Sándor Fodor, scriitorul  basmului Csipike, a fost 

prezent la ceremonia de numire. El a scris urmatoarele rănduri în Cartea de memorii:,,mă simt onorat 

să pot să scriu primele cuvinte în cartea de memorii al grădinței Csipike.  Îmi doresc ca Csipike să fie 

mereu mândru de copii de la grădiniță (acum va fi, dacă îi voi spune ce am văzut) – și micuții să 

iubească povestea, Csipike - și să poată conversa cu florile - cu copaci - cu păsările. " 

Din păcate, în 2004, din cauza stării clădirii, grădinița a trebuit să fie mutată mai întâi la școala 

Liviu Rebreanu și apoi un an mai târziu la parterul internatului de la Grupul Școlar Székely Károly, 

unde grădinița a trebuit să fie regăndită și reamenajată . 

În prezent grădinița Csipike funcținează în 2 clădiri bine echipate, în 6 grupe sunt 210 de copii, 

6 grupe funcționează cu program prelungit din care în 2 grupe se desfășoară educație alternativă 

Waldorf. Punctul forte al grădiniței noastre este educația artistică, pictura. Clubul de pictură a fost 

inițiată de artistul Árpád Márton în 1973. Aici aplicăm ceea ce am învățat de la dânsul până în prezent. 

Punem un accent deosebit pe satisfacerea nevoii de mișcare al copiilor,avem o sală de educație 

fizică bine echipată.Dăm o importanță deosebită acordării de șanse egale pentru toți copii.În decursul 

aniilor am avut mai mulți copii cu dizabilități cărora le-am acordat atenție sporită. 

Suntem foarte mândri de relația noastră cu clubul pentru seniori Providentia ,o relație de mai 

bine de 15 ani, întâlnirile organizate de mai multe ori pe an au un impact benefic atât asupra 

persoanelor în vârstă, cât și asupra copiilor. 

În Cartea de memorie deja menționată, cu ocazia unei întâlniri cu fostele angajate,în prezent 

pensionare, prima directoare a grădiniței noastre, Erzsébet Márton, la vărsta 80 de ani, scrie: „Este o 

plăcere să fiu din nou aici.Apreciez activitatea aceasta veselă tinerească de nivel înalt. Îmi place foarte 

mult armonia aceasta ,”călătoriți cu aceeași tren” , lucru care se simte în toată instituția .Vă mulțumesc 

cu recunoștință că duceți mai departe ceea ce am început noi cu ani în urmă ". 

Directorul Tünde Fodor spune:,,Lucrez la grădinița Csipike de 30 de ani, această grădiniță este 

a doua mea casă.Ca directoare a acestei instituții  încerc să duc mai departe viziunea predecesoriilor 

mei, deschiderea pentru nou, inițiativei în acțiuni, toate pentru binele copiilor care vin la grădinița 

noastră" 
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Promovarea imaginii şcolii 

Foiagu Maria   

Şcoala Gimnazială Nr. 8 Reşiţa 

Motto: “Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa”  Ferdinand, rege al României 

Promovarea imaginii şcolii ar trebui să fie o prioritate pentru orice instituţie şcolară, în vederea 

consolidării relaţiei comunitate- şcoală- familie. Formarea imaginii şcolii este un proces de durată 

care implică perseverenţă, seriozitate şi multă ,,reclamă’’ pozitivă, printr-o planificare riguroasă a 

acţiunilor. 

Şcoala poate fi promovată printr-o serie de acţiuni: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale,

baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției  şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale 

/ regionale;  

• promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, site-uri,

pagini de Facebook, blog). 

Plan de acţiune în vederea promovării şcolii în comunitate: 

Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a şcolii în comunitatea locală. 

Obiective specifice:  

• popularizarea rezultatelor obţinute de elevii şi profesorii şcolii la diferite concursuri şi

olimpiade , în comunitatea locală; 

• atragerea unui număr cât mai mare de şcolari din zona arondată unităţii noastre;

• realizarea planului de şcolarizare propus.

Un alt pas important în promovarea şcolii este reprezentat de   elaborarea unui  pliant informativ  

şi a unei  prezentări  Power-Point a unităţii de învăţământ, postate pe pagina web a unitații, în  articole 

din presa locală , precum şi de popularizarea şi diseminarea  rezultatelor şi performanţelor ( inclusiv 

prin participări la şedinţe şi lectorate  ale părinţilor). 

Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în opțiunile lor 

după această imagine propusă de școală. Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin 

acțiunile desfășurate,în contextul domeniului de activitate.  

Calitatea școlii depinde de factorul uman,atât de cadrele didactice, elevi și orice alte persoane 

care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o 

formează despre activitățile organizației școlare. Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între 

ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor.  
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Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor 

proceselor instructive și educative care au loc în școală,calitate regăsită în nivelul de satisfacție al 

beneficiarilor:elevi, părinți,comunitate față de serviciile oferite de școală. 

În contextul actual, pandemic, al desfăşurării educaţiei în mediul online, calitatea actorilor 

educaţionali este mai vizibilă de către beneficiarii indirecţi (părinţii),  care pot asista la desfăşurarea 

lecţiilor. 

În ceea ce privește elementele de imagine și dimensiunea relației cu publicul, putem identifica 

următoarele aspecte: organizarea unor evenimente de PR de tipul Ziua Ușilor Deschise, care poate 

aduna în fiecare an un public numeros, un excelent mecanism de promovare. Un alt aspect la care ar 

trebui să se lucreze este crearea unei identități vizuale unitare.  

Crearea unei legături mai puternice cu publicul în mediul online întrucât,platformele de 

comunicare digitale permit transmiterea informaţiei rapid către un public numeros. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

lor, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Cornelia Mihaela Frai 

Colegiul Naţional „Avram Iancu” Ștei 

A fi profesor azi în România este o misiune pe cât de nobilă şi de frumoasă, pe atât de grea şi  

chiar controversată. Pe de o parte, profesia didactică este singura care nu se rezumă strict la programul 

obligatoriu de la serviciu, profesorul ramânând un model pentru cei din jur, indiferent de situaţia în 

care se găseşte. Pe de alta parte, întreaga gamă a nereuşitelor societăţii este aruncată pe umerii 

profesorului.   

Dacă la toate acestea mai adaugăm si diversificarea surselor de cunoaştere specifice societăţii 

de azi, dar şi situaţia cu care se confruntă întreaga lume în ultimele luni şi datorită căreia activitatea 

se desfăşoară în mare măsură online, vom avea o vedere de ansamblu asupra dificultaţii profesiei 

didactice. 

Aşa cum spunea  Pablo Picasso „ Fiecare copil este un artist. Problema este cum să rămână un 

artist şi după ce va creşte”.  

Creativitatea reprezintă elementul cheie al oricarui artist, dar  este la fel de importantă în oricare 

alt domeniu, existând posibilitatea ca o persoana sa fie creativă fără a fi un reprezentant al domeniului 

artistic.  

Orele de limba engleză reprezintă  un contex foarte potrivit în care putem stimula  creativitatea 

elevilor prin activităţile desfăşurate. 

Aşadar, noi, profesorii, trebuie să creăm un climat creativ pentru elevii noştri, un mediu în care 

ei săse simtă liberi să-şi exprime ideile, gândurile. Acest lucru poate fi destul de dificil, deoarece 

exact ca în cazul elevilor, nici profesorii nu se nasc pur şi simplu creativi, ci este nevoie de muncă 

susţinută, de o varietate de metode de predare, dar mai ales de pasiune pentru această nobilă meserie. 

Pe parcursul perioadei în care cursurile s-au desfăşurat online, am încercat să pregătesc pentru 

elevi activităţi cât mai variate şi care să le nască dorinţa de a învăţa limba engleză. 

 Printre cele mai îndrăgite activităţi au fost realizarea unor avataruri folosind aplicaţia Voki, 

aplicaţie care le permite şi înregistarea propriei voci pentru o transmitere cât mai clară a mesajului. 

Elevii au fost încântaţi şi de activitatea care le-a oferit ocazia de a deveni scriitori pentru o zi, 

ajutaţi fiind de aplicaţia Story Jumper, dar şi de cea în care compunerile lor au prins viaţă cu ajutorul 

imaginilor şi a altor elemente permise de aplicaţia Padlet.  

Aşadar, numai dacă ne iubim meseria, putem avea elevi cărora le place să înveţe. Entuziasmul 

nostru este cea mai sigură metodă de a-i implica pe elevi în activităţile desfăsurate pe parcursul orelor, 

promovând astfel predarea şi învăţarea creativă, dar şi imaginea şcolii noastre. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

366



Imaginea școlii în mediul on-line 

Prof. consilier școlar Fraicor Cristina- Ana-Maria 

CJRAE Mehedinți - Școala Postliceală Sanitară 

Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei 

trei parteneri educaţionali: cadre didctice-elevi-părinţi. Educația este obligatorie, dar din fericire nici 

o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității

școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea

nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să

fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. Şcoala este

un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de

învăţare disponibile.

În această perioadă, cu încercarea nemărginită a sistemului educațional de adaptare la scenariul 

roșu impus de situația actuală, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe 

tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe 

care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un 

cadru viu, un mediu în continua schimbare, acest lucru fiindu-ne demonstrat din ce în ce mai mult în 

ultima perioadă. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 

nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine, mai ales acum când toate aceste acțiuni s-

au mutat în mediul on-line. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de 

creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa 

sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce 

promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât 

și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 

eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 
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deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o 

atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

rezultatelor, performanțelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile succesele și 

produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține 

la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în 

cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 

Educația de calitate este rezultatul unei munci de echipă a cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. 

Bibliografie: 

•Douglas B. Holt. Brands and Branding. Cultural Strategy Group. 

http://testconso.typepad.com/files/brands-and-branding-csg2.pdf ; 

•Guzgan V. Management educaţional: cultura organizaţională în unitatea şcolară. Chișinău:

Valinex, 2003; 

• Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008.
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MODALITĂŢI DE COMUNICARE ŞI ÎNVĂŢARE ONLINE 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

FRANGULEA ALINA GEORGIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3  

-STRUCTURĂ GRĂDINIŢA NR. 3, MANGALIA

Mediul familial şi grădiniţa de copii sunt factori care-i pot satisface dorinţa de activitate şi pofta 

de joacă, activitate preferenţială la această vârstă. Copilul este deosebit de receptiv la atitudinile, 

comportamentele, limbajul, relaţiile părinţilor sau la relaţiile dintre părinţi şi copii. Fraţii mai mari îşi 

pun amprenta pe dezvoltarea experienţei copilului. Fraţii mai mari dezvoltă, la preşcolar sentimentul 

responsabilităţii, cu comportament plin de grijă pentru fraţii născuţi după ei.  

În vremurile actuale, când este atât de necesar ajutorul tuturor membrilor familiei pentru 

desfăşurarea activităţilor preşcolarilor s-a creat o legătură strânsă între aceştia şi cadrul didactic, care 

are rol mai ales de îndrumător şi consilier educativ. Pentru a putea păstra legătura cu familia, cadrul 

didactic este dispus să caute metode cât mai moderne de atracţie în jocul educaţiei on-line. 

Modul în care este continuat procesul de predare-învăţare-evaluare necesită o analiză 

amănunţită şi individualizată, care se impune să fie realizată de fiecare educatoare, pentru propria 

grupă şi pentru fiecare copil. Veţi învăţa  mai uşor cum să petreceţi timp de calitate în activităţile dvs. 

ţinând cont de specificul grupei şi posibilităţile familiilor din care fac parte copiii. 

În acest context, cadrele didactice sunt nevoite să identifice soluţii pentru o continuă 

comunicare cu părinţii şi copiii, în vederea învăţării la distanţă, ţinând cont de  elementele online la 

care poate avea acces întreaga grupă. 

Dispozitive folosite de părinţi, la nivelul grupei mele, pentru comunicarea cu cadrul didactic, 

sunt diverse şi activităţile sunt stabilite ţinând cont de acest aspect: 

- 70% folosesc telefonul  inteligent,

- 20% folosesc laptop-ul,

- 10% nu participă, nu au timp, lasă copiii în grija bunicilor.

Nu deveni dependent de dispozitivul tău! Stabileşte un program de comun  acord cu părinţii şi 

încearcă să îl respecţi. 70% dintre părinţi, sunt disponibili şi participă cu drag la activităţi între orele 

09:00 – 12:00, iar 20% dintre aceştia, participă după ora 18:00 , 10% nu pot participa deloc, invocând 

lipsa timpului.  

De asemenea, este foarte important timpul alocat din zi activităţilor preşcolarilor, acest timp 

este cumva modificat şi planificat în funcţie de serviciul părinţilor. Disponibilitatea cadrului didactic 

este modificată conform nevoilor, timpul de consiliere şi învăţare fiind cu mult prelungit pe parcursul 

unei zile, pentru a putea atrage şi încuraja toţi părinţii să-şi susţină copiii în demersul procesului de 

învăţare. 

Dezvoltă-ţi şi fă să se dezvolte şi în alţii simţul critic. Nu lăsa dispozitivul tău să stea în locul 

creierului. Foloseşte-ţi creativitatea / imaginaţia pentru proiectarea activităţilor şi împarte metodele 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

369



cu colegii. În afara platformei şcolare de învăţare , adaptarea la necesităţile şi cunoştinţele părinţilor 

au dus şi către alte forme de continuare a învăţării acasă, adaptate la specificul grupei: 

- grupul de whatsApp închis este folosit pentru consilierea parentală, sfaturi între părinţi ,

perlele preşcolarilor.  ( Avantajul este acela că pot evalua nivelul de dezvoltare al copiilor şi feedback-

ul părinţilor privind nivelul de dificultate al activităţilor sugerate zilnic. Dezavantajul acestei aplicaţii, 

din punctul meu de vedere este lipsa organizării discuţiilor pe fişiere, neputând fi accesate cu uşurinţă 

la nevoie.) 

- grupul de facebook este în preferinţele părinţilor, deoarece sunt familiarizaţi cu serviciile

acestuia înaintea predării online, iniţial fiind o platformă de socializare; 

- pentru activităţi funcţionează provocările, vor să facă mai bine ca mine, de asemenea am

observat că sunt mult mai încântaţi de ce fac eu şi nu de materialele preluate din alte surse. 

- evit să le dau fişe de activitate, iar dacă am o idee care o consider atractivă, o adaptez şi le dau

şansa tuturor să poată participa; 

- mă filmez desenând apoi îi rog şi pe ei să încerce;

- de exemplu, atunci când obosesc, le fac filme motivaţionale în care comunic cu ei. De

exemplu în preajma Crăciunului le-am promis că Moş Crăciun va ajunge în curând la ei cu toate 

bulinele pe care le-au câştigat la activităţile online. Aşadar înaintea vacanţei de Crăciun fiecare copil 

a primit o mapă cu surprize şi bulinele primite la activităţile on-line. Un rol important în primirea 

materialelor îl are şcoala, fiind punctul cel mai sigur de întâlnire, punând la dispoziţie spaţiul sigur 

din curtea Grădiniţei, astfel evitându-se orice risc. 

- fiecare bulină este personalizată cu numele participantului, la sfârşitul săptămânii le prelucrez

şi de decupez. Aceste buline personalizate ajută la înregistrarea prezenţei copiilor la fiecare activitate 

desfăşurată. 

Perioada de dezvoltare timpurie a copilului reprezintă segmentul de dezvoltare cel mai sensibil, 

în care este foarte important să se ţină cont de nevoile copiilor în ceea ce priveşte sănătatea, nutriţia, 

educaţia şi protecţia, aşadar părinţilor le revine rolul esenţial în crearea influenţelor încurajatoare 

pentru educarea copiilor. Toate aceste diferenţe dictează necesitatea acordării unui sprijin şi 

informaţii care să fie raportate la situaţia concretă pentru a asigura dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

În concluzie, activitatea online este atractivă, este sigură în condiţiile actuale, se poate face cu 

succes dar necesită mult timp şi dezvoltare continuă. Singurul dezavantaj rămâne în continuare lipsa 

socializării şi lipsa integrării sociale.  
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Promovarea imaginii școlii – Școala online 

Autor: Prof. înv. primar, Franția Narcisa   

Școala Gimnazială Nr. 6, sector 1, București 

Cercetând puțin pe această temă am descoperit mai multe studii care vorbesc atât despre 

avantajele cât și dezavantajele acestei opțiuni. Un set de studii realizate de Departamentul de Educație 

al Statelor Unite vorbesc pe de-o parte de faptul că rezultatele învățării online păreau a fi la fel ca în 

cursurile tradiționale, cât și despre faptul că studenții în condiții de învățare online s-au comportat 

într-o manieră mai bună decât cei care primesc instrucțiuni față în față. 

Alte studii de dată mai recentă vorbesc despre faptul că instrucțiunile care combină elementele 

online cu cele tradiționale, față în față, au un avantaj mai mare în raport cu instrucțiunile fie numai 

față în față, fie pur online. Aceleași studii vorbesc despre faptul că cel mai mare impact al învățării 

online e înregistrat la adolescenții de liceu. 

O echipă de cercetători de la Universitatea Harvard au ajuns la concluzia că intercalarea 

conținutului multimedia și a materialelor de învățare online cu teste scurte, la intervale de timp 

regulate, pot îmbunătăți implicarea elevilor. Cercetările au arătat că utilizarea acestor teste a redus 

aproape la jumătate (42%) distragerea elevilor cât și creșterea considerabilă a notelor obținute de 

aceștia. 

E important să îi ținem în continuare aproape pe copii de învățare în această perioadă, astfel 

încât în momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară. Datele arată că după o perioadă 

lungă de timp (câteva săptămâni) petrecută doar în online motivația dispare și că e tot mai dificil să-

i ții implicați pe copii. Dar nu este imposibil. 

Părinții spun „prezent” la educație 

În situația în care suntem astăzi, statul asigură concediu unuia dintre părinți pentru a se putea 

ocupa de educația copiilor. Profesorii pot lucra cu aceștia în această perioadă pentru educația celor 

mici. Ei pot veni cu instrucțiuni clare în online, iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în offline. În 

felul acesta se pot dezvolta relații între școală și familie, părinții pot înțelege mai ușor și pot empatiza 

mai mult cu efortul unui cadru didactic. Se dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte. Părinții pot 

explora împreună cu copiii diferite platforme, instrumente online și astfel învățarea se petrece și la 

adulți. 

Punți digitale între profesori 

Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 

materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au 

predat cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc 

să împartă din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin. Vă vom ține la curent cu exemple și 

povești de succes din activitatea online a profesorilor. 
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Autonomie în învățare pentru elevi 

Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, 

folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, 

poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii 

pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de 

capacitatea de a fi autodidact). 

Învățare prietenoasă de acasă 

Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. 

Nu mai există gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura 

cadrul potrivit pentru învățare. Copiii au mai  mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească 

foarte de dimineață pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, 

părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 

Repoziționarea școlii 

Un alt aspect foarte important, pe care l-am surprins zilele acestea, vine din partea Ancăi 

Nedelcu, profesor universitar la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației, care vede și dintr-un alt unghi procesul, respectiv: ”în aceste zile, nu vorbim doar despre 

o trecere a interacțiunilor didactice în lumea online (posibilă doar în anumite medii, cele privilegiate,

cu acces la internet și computer). Vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de

siguranță și predictibilitate, despre profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital

cu elevii, care inspiră încredere și protecție. Discuția din aceste zile e despre copii, cei care își mențin

bucuria de a învăța în orice context, care nu se simt abandonați de adulții din jurul lor. Este o discuție

despre ghiozdane cu exerciții, analize gramaticale, hărți, dar, în același timp, unele pline de

încredere și siguranță.”
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI 

PROF. FRĂŢILĂ ADINA IULIANA 

GRĂDINIȚA CU P. P.  NR. 18 SIBIU 

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se elaborează un plan instituţional de promovare a 

imaginii acesteia, prin care se urmăreşte îndeplinirea unor obiective: 

➢ Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate;

➢ Elaborarea unor proiecte la nivel local, judeţean, interjudeţean etc. care să vizeze

multiplicarea experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituţional; 

➢ Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin inovare, diversificare

şi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

demersului educaţional; 

➢ Colaborarea eficienta cu toţi reprezentanţii preşcolarilor, părinţilor şi ai partenerilor locali,

monitorizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă; 

➢ Promovarea imaginii instituţiei şi a  factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele

de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

Promovarea imaginii grădiniţei se poate realiza prin derularea unor parteneriate în cadrul 

comunităţii locale.  

Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile de colaborare 

ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale societăţii. Importanţa şi 

necesitatea  parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia deschiderii grădiniţei către comunitate şi  

sensibilizarea comunităţii la nevoile grădiniţei. 

Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent şi corect 

parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate părţile implicate.  

Tipuri de parteneriate după nevoile şi scopul urmărit: 

➢ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ;

diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de învăţământ; 

➢ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale;

➢ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare;

➢ parteneriate ce vizează o cât mai bună integrare a copiilor în societate;

➢ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice;

➢ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive.

Exemple de parteneriate derulate: 

1. ,,ÎMPREUNĂ PENTRU VIITORUL COPIILOR NOŞTRI”- parteneriat educaţional cu

familia         

Obiectivele parteneriatului: 

➢ Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un ,,microgrup”

din care copilul face parte; 

➢ Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii.

Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului: ,,Ce înseamnă sa fii un părinte bun”;

,,Tipuri de părinţi ,tipuri de copii”; ,,Timiditatea excesivă”; ,,Minciuna la copii”; ,,De ce vin încruntaţi 

unii copii la grădiniţă”; ,, Familia ,o şcoală a dragostei”. 
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Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale educaţiei, 

stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect benefic asupra copiilor. 

2. ,,AZI PITICI, MÂINE VOINICI” - parteneriat educaţional cu Şcoala Nr 18 Sibiu

Obiectivele parteneriatului:

➢ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu educaţional

stimulativ; 

➢ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând.

Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului: ,,Vizită la  şcoală”; ,,În vizită la cei

mici”; ,,Daruri pentru prieteni”; ,,Confecţionăm coroniţe de Crăciun”; ,,Confecţionăm mărţişoare”; 

,,Să iubim natura”; ,,Întreceri sportive”. 

3. ,,CARTEA – PRIETENA MEA!”- parteneriat educaţional cu Biblioteca Astra

Obiectivele parteneriatului :

➢ Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu privire la

rolul pe care îl au cărţile în formarea şi dezvoltarea copiilor; 

➢ Stimularea preşcolarilor de a desfăşura activităţi care să contribuie la propria formare.

Proiectul  vizează formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile pentru copii,

orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unor noi forme de colaborare între educatoare, 

reprezentanţi ai bibliotecii şi părinţi. 

4. ,,Copilărie în siguranţă”- parteneriat cu poliţia  în vederea intensificări activităţii de

sprijinire a copilului preşcolar în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi care să-i permită 

cu uşurinţă să acceadă la condiţiile de mic pieton. 

Obiectivele proiectului: 

➢ Sprijinirea copiilor pentru înţelegerea necesităţii respectării regulilor de circulaţie, în vederea

asigurării securităţii personale. 

➢ Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie.

Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului: ,,Dacă bine circulăm, vieţile ni le

salvăm”- dezbatere; ,,Ştim să circulăm”- cunoaşterea indicatoarelor de circulaţie; ,,Strada copilăriei 

– complexitatea şi funcţiile străzii ca spaţiu social – Alegerea locurilor de joacă”; ,,Intinerar pe străzile

din preajma grădiniţei”; ,,În vizităm la prietenii noştri, poliţiştii”; ,,Micul pieton” – concurs; ,,Ne

jucăm, desenăm, circulaţie învăţăm” – expoziţie de lucrări.

5. ,,Primii paşi în istorie”- parteneriat cu Muzeul Brukental

Obiectivele proiectului:

➢ Lărgirea orizontului de cunoaştere şi educarea gustului pentru frumos prin conştientizarea

valorilor poporului român şi cultivarea respectului faţă de trecutul neamului 

➢ Familiarizarea cu una dintre instituţiile culturale ale comunităţii - muzeul

➢ Îmbogăţirea conţinutului de trăiri şi informaţii prin integrarea imaginii operelor de artă în

propriul univers de imagini. 

Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului: ,,Reorganizarea sectorului ,,ARTĂ” 

din sala de grupă”; ,,Vizită la Muzeul de Istorie Naţională” – vizitarea de reptile vii; ,, Vizită la 

Muzeul de Vânătoare ,,August von Spiess” – audiere de poveşti din viaţa baronului Spiess”; 

,,Vizitarea Palatului Brukental – convorbire şi vizionare de filme despre marii artişti din muzee”; 

,,Moment artistic desfăşurat desfăşurat în grădina Muzeului de Vânătoare – şezătoare cu obiceiuri din 

mărginimea Sibiului”; ,,Vizitarea Muzeului de Istorie – convorbire ,,Cum se apărau eroii străbuni?”. 
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6. ,,Dinţi sănătoşi pentru un zâmbet frumos!”- parteneriat cu cabinetul stomatologic

Obiectivele proiectului:
➢ Transmiterea sistematică a unor noţiuni şi cunoştinţe privind problemele legate de igiena 

dentară; 

➢ Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica igienei dentare;
➢ Formarea motivaţiei conştiente de a-şi curăţa dinţii după fiecare masă; 

➢ Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-dentare prin corectarea deprinderilor 

greşite şi încurajarea celor corecte;
➢ Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională. 

Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului: ,,Vizită la cabinetul stomatologic”; 

,,De-a stomatologul” – joc de rol; ,,Răspunsul dacă-l vei afla, dinţi sănătoşi vei avea!”- concurs. 

7. ,,Lăsaţi copiii să vină la mine”- parteneriat cu biserica

Obiectivele proiectului:

➢ Cunoaşterea şi respectarea normelor morale şi de conduită creştină; cunoaşterea importanţei

şi respectarea sărbătorilor creştin-ortodoxe 

➢ Sistematizarea şi aprofundarea cu privire la educaţia moral – creştină.

Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului: ,,Vizită la  biserică - Sfânta

Paraschiva - exemplu de viaţă creştină”; ,, Ştim să ascultăm poveţe? - întâlnire cu preotul paroh ”; 

,,Naşterea Domnului Iisus Hristos! - Crăciunul - confecţionare de ornamente specifice Crăciunului”; 

,, Vizită la catedrală - Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena şi faptele lor creştine ”; ,, Sfinţii Apostoli 

Petru şi Pavel  - convorbire cu preotul paroh”. 

8. Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat între

educatoare-logoped-psiholog. 

CONCLUZII: Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru 

educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate 

în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 

BIBLIOGRAFIE: 
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Parfumul şi istoria unei şcoli dobrogene 

Prof. Fricosu Ionelia 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Limanu, Constanţa 

Şcoala Limanu va fi întotdeauna locul unde toţi copiii îşi vor defini şi dezvolta personalitatea, 

părinţii vor găsi un parteneriat de calitate în educaţie, iar educatorii vor oferi tuturor ştiinţa de a 

reuşi. 

Scurt istoric... 

Situată într-un peisaj pitoresc, scăldată de valurile Mării Negre la est, înconjurată de Rezervaţia 

Naturală Hagieni, cu Peştera Limanu la vest şi mărginită de graniţa cu Bulgaria la sud, comuna 

Limanu are pe lângă potenţialul turistic remarcabil, alături de satele sale: 2 Mai, Vama Veche şi 

Hagieni, şi resurse naturale atractive ce aşteaptă încă pe deplin să fie valorificate, o bogată 

spiritualitate: două şcoli cu tradiţie, patru biserici ortodoxe şi o biserică lipovenească. 

Sub aspect confesional, localităţile se compun din ortodocşi, ortodocşi de rit vechi, musulmani, 

baptişti, pentacostali şi câţiva romani-catolici. Se ştie că Dobrogea e un spaţiu privilegiat, exemplar, 

cel mai relevant model de armonie etnică produs de istorie, iar comuna Limanu este cel mai 

concludent exemplu în acest sens. 

Aşadar, la Limanu istoria se macină în umbra prezentului, spaţiul multicultural şi plurietnic al 

satului devenind cu adevărat important în pragul şcolii, locul unde viaţa localităţii renaşte, trecutul se 

rememorează şi viitorul prinde contur. 

În anul 1897 locuitorii satului au hotărât să aibă şcoală pentru a învăţa copiii satului şi au adus 

din comuna Albele, judeţul Vlaşca pe tânărul Nicolae Pufulescu, atât ca preot al satului cât şi ca 

învăţător. Pe atunci şcoala nu avea local propriu ci funcţiona în casa unui sătean. 

În 1904, învăţătorul Gheorghiu a mutat şcoala în casa lui Nicolae Blendea, iar în 1909 locuitorii 

au hotărât să construiască un local propriu al şcolii. Astfel, noul local avea 2 săli de clasă, iar în spate 

se construieşte o locuinţă pentru învăţător formată din 4 cămăruţe şi o cancelarie. 

Din 1936 şi până în 1952 se înregistrează o stabilitate în ceea ce priveşte cadrele didactice, iar 

în 1952 se extinde şcoala veche cu încă 3 săli de clasă dinspre nord spre sud cu un hol în acelaşi corp 

de clădire. 

În 1954 se extinde şcoala spre vest cu încă 3 săli de clasă cu un hol de aceeaşi dimensiune 

formând un singur corp de clădire. 

De-a lungul timpului şcoala a avut următoarele denumiri: Şcoala primară; 1935 – Şcoala 

elementară de 7 clase; 1964 – Şcoala de 7 clase; 1964 – Şcoala generală de 8 clase; 1973  – Şcoala 

de 10 ani ; 1985 –  Şcoala cu clasele I-VIII. 

În prezent... 

În prezent Şcoala Gimnazială Nr.1 Limanu este o unitate de învăţământ cu personalitate juridică 

şi are în subordinea sa următoarele structuri: Şcoala Gimnazială  Nr. 2, 2 Mai; G.P.N., Limanu; 

G.P.N. „Fraţii Grimm”, 2 Mai. Şcoala cuprinde 6 grupe învăţământ preşcolar, 10 clase învăţământ 

primar,  şi 8 clase învăţământ gimnazial. 
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De-a lungul anilor, şcoala a suferit numeroase modificări, prin adăugarea unor noi corpuri de 

clădiri, cât şi prin renovări, dar sufletul ei a rămas acelaşi. 

Dintre personalităţile de seamă care au contribuit la prestigiul şcolii îl amintim pe regretatul 

profesor Rusescu Zamfir, „profesor de matematică, director şi, mai prsus de toate dascăl de o 

calitate deosebită şi om de mare onoare”, dar şi pe renumitul pictor Ion Bitzan (Biţan), elev al şcolii 

şi artist recunoscut ca adept al finisării operei de artă drept un produs elaborat nu atât în atelierul de 

pictură, ci mai ales în „laboratorul cognitiv” şi care dedică locurilor natale expoziţia „Un spectacol 

de om” din 1983. Acestora li se adaugă un  maestru al penelului, poetul Ştefan Doroftei sau 

„Doimăneanul”, aşa cum îi place să i se spună, fiindcă iubirea pentru satul natal, pe care o descrie cu 

măiestrie în versurile sale, nu-i dă pace. 

În contextul actual şi de viitor apropiat este necesară orientarea învăţământului atât la nivel 

naţional cât şi la nivel local printr-o viziune realistă privind dimensionarea ofertei educaţionale, iar 

şcolile Limanu şi 2 Mai fac acest lucru   printr-o educaţie de calitate, ancorată în realitatea socială a 

locului şi o multitudine de proiecte educaţionale şi sociale, la care se adaugă diverse activităţi 

extraşcolare: dansuri, cor, excursii tematice, concursuri şi competiţii care vin în completarea 

activităţilor şcolare desfăşurate de cadre didactice bine formate, în parteneriat cu întreaga comunitate 

locală. 

Unitatea noastră şcolarizează elevi până la ciclul gimnazial şi îi orientează către cele trei licee 

din oraşul Mangalia. Majoritatea elevilor noştri de întorc după liceu şi facultate pentru a lucra în 

preajma localităţii în domeniul serviciilor: turism, industria navală, agricultură şi comerţ. „Spiritul 

locului şi omenia îi face să se întoarcă”, declară un fost elev al şcolii.  

Istoria şcolii limănene nu se pierde în negura vremurilor contemporane, când  pentru puţini 

dintre noi şcoala a mai rămas „un templu de cultură şi civilizaţie”, fiindcă oamenii şcolii au regăsit 

dorinţa de a cunoaşte vremurile trecute şi au amesteca-o cu un strop de spiritualitate, învăţându-i 

permanent pe elevi că şcoala este şi va fi şi o cale către  umanitate.  

Şcoala Limanu a reprezentat şi reprezintă centrul de educaţie şi cultură al breslei şi spaţiul unde 

copiii de etnii diferite învaţă fără obstacole, atât cunoştinţele din programele şcolare, dar şi cum să 

convieţuiască împreună păstrându-şi identitatea culturală. 

Bibliografie: 

http://www.constanta-tours.com/2014/10/reprezentanti-ai-dobrogei-ion-bitan.html 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Limanu,_Constan%C8%9Ba 

https://www.ziuaconstanta.ro/rubrici/ziua-in-judet/limanu-este-atestata-din-anul-1863.html 
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Școala noastră… Oglinda noastră 

Autor: Prof. Frîncu-Predica Ioana Marilena   

Școala Gimnazială “Mircea cel Bătrân” Giurgiu și   

Școala Gimnazială Academician  “Marin Voiculescu” Giurgiu   

Secțiunea: învățământ gimnazial 

Pentru prima data de când predau, anul școlar 2019-2020 a adus în învățământul românesc o 

nouă provocare care se referă, după cum bine știm toți, la suspendarea cursurilor tradiționale și la 

înlocuirea acestora cu cele desfășurate în mediul on-line, începând din martie 2020. 

Trecerea la acest nou mod de comunicare și de continuarea a activității didactice a fost un pas 

nou atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Acest nou mod de desfășurare a cursurilor școlare 

în sistem online a continuat partial și în anul școlar 2020-2021. 

Datorită și acestui motiv școala în care ne desfășurăm activitatea a trebuit și trebuie să facă față, 

în continuare, provocărilor și cerințelor tot mai complexe care vin din partea societății contemporane, 

cu toate sectoarele ei. 

Cerințele beneficiarilor fac din școlile noastre un mediu benefic educării tinerei generații. 

Internetul devine un mediu de promovare propice pentru construirea unei noi imagini. Aceasta 

este mai complex și deschisă spre schimbare dar și spre susținerea învățămantului traditional. 

Noul din sistemul educațional a reprezentat atât un compromis cât și o încercare de a face tot 

posibilul, de câtre toți factorii implicați, pentru a se desfășura o educație atipică până acum, în special 

pentru micii preșcolari și școlari. 

Nu trebuie să uităm că un rol important în acest nou mod de învățare l-au avut părinții sau tutorii 

legali deoarece ei au fost cei care au sprijinit, cu resursele material din dotare, buna desfășurare a 

acesteia. 

Anul 2020 și începutul anului 2021 a reprezentat o perioada de nou, de necunoscut și în același 

timp de adaptare pentru toți. Întrebarea care se naște este Va mai continua acest mod de predare? Nu 

știm, dar, ceeace știm este că sistemul de învățământ trebuie să continue să existe, să formeze noi 

generații, așa cum a făcut până acum. 

Sistemul de învâtământ există și se dezvoltă prin intermediul școlii. 

Școala noastră…oglinda noastră…este și va fi. Crearea unei imagini pozitive se realizează de 

fiecare dintre noi, fiecare cadru didactic are un rol important în acest proces. 

Schimbarea vine din fiecare dintre noi, prin ceea ce facem si prin modelele pe care le 

promovăm. 
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Promovarea imaginii instituției se realizează și prin participarea sau desfășurarea de diferite 

proiecte sau concursuri locale, județene, naționale și chiar internaționale și prin exemplele de bună 

practică pe care acestea le aduc elevilor, profesorilor, părinților și comunității din care facem parte. 

Bibliografie: 

https://unibuc.ro/scoala-de-acasa-o-provocare-noua-pentru-elevi-si-o-oportunitate-pentru-

profesori-2/ 

https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii/ 
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Importanţa activităţilor educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii şcolii 

Prof. înv. preşc. Fugaciu Mihaela 

Din cauza condițiilor impuse de PANDEMIA CU COVID-19, activitățile educative cu 

preșcolarii în ultima perioadă s-au oranizat şi desfăşurat cu respectarea programului zilnic, 

ASINCRON, pe platfoma Kinderpedia. Am interacționat cu preșcolarii și părinții și prin utilizarea de 

rețele de telefonie mobilă , aplicația WhatsApp  sau platforma Zoom. 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru noi. Am creat multe 

materiale video şi am desfăşurat evenimente online. 

Activităţile extraşcolare şi activităţile în parteneriat sunt un prilej foarte bun de a promova 

imaginea şcolii: 

➢ ACTIVITĂŢI EDUCATIVE AXATE PE ZILE TEMATICE CUPRINSE ÎN

CALENDARUL U.N.E.S.C.O. 

✓ ZIUA MONDIALĂ A ALIMENTAȚIEI -„O GUSTARE SĂNĂTOASĂ FIECARE

ȘTIE SĂ PREPARE ”-,,F” 

✓ ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI ,,ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ ORICÂND,

ORICUM!” 

✓ ZIUA INTERNAȚIONALĂ A TOLERANȚEI - ,,TOȚI SUNTEM EGALI... ȘI EI

SUNT CA NOI...” - PREZENTARE POWERPOINT 

➢ ACTIVITĂŢI DEDICATE EVENIMENTELOR LOCALE, NAŢIONALE,

INTERNAŢIONALE 

✓ ,,MAREA ZI A ȚĂRII MELE …”-FESTIVAL LOCAL

✓ ,,UITE, VINE MOŞ CRĂCIUN!”-PROGRAM ARTISTIC  ,,ÎN AȘTEPTAREA LUI

MOȘ CRĂCIUN!” 

➢ PROIECTE DE PARTENERIAT EDUCAŢIONALE JUDEȚENE,

INTERJUDEȚENE, REGIONALE, NAŢIONALE ȘI INTERNAŢIONALE 

✓ EDU

✓ ECO-ȘCOALA-,,CEL MAI FRUMOS  BRĂDUȚ ECO”, ,,COLȚUL VERDE DIN CASA

MEA” 

➢ CONCURSURI ORGANIZATE LA NIVEL LOCAL, JUDEŢEAN,

INTERJUDEŢEAN, REGIONAL, NAŢIONAL, INTERNAŢIONAL 

✓ FESTIVAL LOCAL,,MAREA ZI A ȚĂRII MELE….. 

✓ FESTIVAL LOCAL ,,CARNAVALUL TOAMNEI”

✓ CONCURS INTERNAȚIONAL ,,FORMIDABILII”

✓ CONCURS NAȚIONAL PITICOT

✓ FESTIVAL EMINESCIANA-,,LUCEAFĂRUL”

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare.  
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La prima vedere, grădinița poate părea doar un loc de joacă, un spațiu unde părinții își pot lăsa 

copiii. Cu toate acestea, grădinița contribuie la dezvoltarea psihică a micuților și se concentrează pe 

diverse abilități necesare pentru viitor. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale preşcolarilor, părinții fiind, în principiu, primii 

interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta 

imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. 

Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții 

cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit grădiniţa în cadrul căreia 

acestea se desfășoară. 
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IDEI ON-LINE PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

GABOR DIANA-GABRIELA 

Profesor pentru învățământul primar 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE LABIȘ” BUCUREȘTI, Sector 3 

11 martie 2020 reprezintă momentul în care mentalitatea cadrelor didactice s-a resetat pentru a 

găsi soluții de a continua procesul educațional în mediul on-line. Cu entuziasm, s-au încercat tot felul 

de platforme de învățare, s-au folosit aplicații adaptabile predării la distanță, s-au instalat extensii 

pentru facilitarea demersului didactic prin intermediul tehnologiei.  

Trecerea către predarea la distanță s-a petrecut rapid, de nevoie, dar asumată de majoritatea 

dascălilor. Înainte de a se organiza cursuri pentru a deveni profesori în on-line, conștiința cadrelor 

didactice s-a activat și fiecare a experimentat cu mijloace proprii ce înseamnă să continui procesul 

educațional din fața (sau spatele!) monitoarelor. Profesorii, învățătorii, educatorii autodidacți au 

schimbat dinamica predării și au demonstrat flexibilitate, au demonstrat că și în condiții nefavorabile 

școala poate funcționa. Ba mai mult, au arătat că elevii pot învăța cu ajutorul tehnologiei. 

Deși predarea la distanță nu este un concept nou, în România de-abia în perioada pandemiei i 

s-a acordat  atenție. Dascălii au încercat (și au și reușit) să atenueze diferențele dintre predarea la clasă

și cea la distanță, s-au adaptat cu promptitudine la această criză, și-au manifestat creativitatea și

dedicarea în slujba demersului didactic. Dar cadrele didactice nu s-au limitat doar la desfășurarea

procesului educațional la distanță, ci au urmărit și organizarea de activități educative în mediul on-

line, toate cu scopul de a promova imaginea școlii în care funcționează.

Ce fel de activități educative se pot realiza on-line? Propun câteva idei: 

- Strângerea de fonduri pentru o anumită cauză sau un scop de care copiilor și comunității le

pasă (de exemplu: familii nevoiașe). Se încurajează astfel și abilitățile antreprenoriale ale elevilor, îi 

ajută să se dezvolte. 

- Constituirea unor grupuri de studiu pentru clasele/copiii cu dificultăți, apelând la  planuri și

obiective structurate (”meditații” on-line). Aici pot fi implicați și copiii care au performanțe deosebite 

la anumite discipline, oferindu-și expertiza pentru ajutorarea colegilor și creând o atmosferă de lucru 

mai prietenoasă. 

- Formarea unor grupuri de lucru cu prietenii în care elevii să rezolve împreună temele de

acasă sau proiectele comune. Sigur că este necesar ca dirigintele sau profesorul disciplinei respective 

să organizeze și să monitorizeze activitatea copiilor. 

- Cluburi de educație artistică care să  faciliteze înregistrarea unor piese muzicale sau dramatice

de către copii. Subiectele pot fi alese dintre conținuturile programei. Astfel de activități generează 

bucurie în rândul elevilor, le stimulează creativitatea, întăresc relațiile intercolegiale, le educă simțul 

artistic, le consolidează cunoștințelșe & competențele și îi ajută să petreacă timpul liber într-un mod 

util, dar plăcut. 
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- Revista școlii presupune implicarea elevilor care își perfecționează abilitățile de scriere,

exprimându-se mai ușor dacă sunt introvertiți. Se păstrează legătura cu evenimentele din școală, cu 

profesorii, se fac cunoscute performanțele școlii 

- Cluburile  pe discipline sau cluburile de lectură

Sigur că imaginația și abnegația cadrelor didactice sunt nelimitate și activitățle pot fi foarte

variate. Este destul să începem și vom primi reacții din partea elevilor noștri, ba chiar – sunt sigură – 

multiple sugestii de activități on-line. Este momentul să valorizăm și să valorificăm ideile lor, 

competențele acestora, să acceptăm că putem să-i privim și de pe poziția ucenicului, fiindcă au tare 

multe lucruri să ne explice și să ne învețe!  

Copiii fericiți și implicați în aceste activități extracurriculare și extrașcolare sigur ne vor face  

reclamă în familiile și grupul de cunoscuți. Și atunci, inima noastră crește și odată cu ea și imaginea 

școlii. 
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Imaginea grădiniței prin sistemul online 

Prof. Înv. Preșcolar: Gábora-Mate Eva 

Grădinița cu P. P. ”Parfum de Tei” Cluj-Napoca 

Prin toate activitățiile desfășurate în grădiniță se asigură un act educațional de calitate care 

contribuie la formarea personalității preșcolarilor iar imaginea grădiniței este cel mai bine oglindită 

prin personalitatea, profesionalizmul cadrelor didactice care predau în unitatea de învățământ. 

Importanța activităților educative realizate online pentru promovarea imaginii școlii este 

oglindită, prin promtitudine cu care s-a implementat utilizarea platformei educaționale G-suite într-o 

săptămână, înainte de a se intra online la activități. Creativitatea și ingeniozitatea cu care educatoarele 

au susținut lecțiile în mediul online, deoarece e altceva să predai la școală, sau la grădiniță, unde 

preșcolarii încă nu știu să utilizeze un program.  

Răbdarea educatoarelor a fost una excepțională prin care au stat să explice copiilor cum să 

deschidă și să închidă microfoanele, ca să se poată ține lecțile online și nemai vorbind de faptul că la 

grădiniță e vorba de copii și de grupa mică, care încă sunt prea mici pentru technologii, și pentru a sta 

în fața calculatorului.  

Totuși educatoarele din grădinița noastră au reușit să capteze atenția copiilor, să implice părinții 

în activitățile desfășurate în mediul online, să fie un ajutor, un suport copiilor  pe durata acestuia și 

prin achiziționarea sau /și pregătirea materialelor necesare. 

Activitățile online sau desfășurat zilnic în intervalele orare stabilite împreună cu părinții 

copiilor. Copiii au fost asistate ori de părinți, ori de bunici pentru a putea participa la activități.  

Până când alte grădinițe intrau odată sau de două ori pe săptămână online, grădinița noastră era 

zilnic prezent la activități.  

La ceea ce ar trebui să fie mai atent statul român, e perfecționarea cadrelor didactice, mai ales 

aceea, care sunt peste vârsta de patruzeci de ani și nu au crescut împreună cu internetul, că le e mai 

greu să se adapteze la cerințele TIC din sistemul educațional. Deși programele educaționale nu sunt 

greu de utilizate celor, care au experiență în utilizarea calculatorului, pentru cei neștiutori este un 

munte uriaș de escaladat pentru a putea ține pasul cu technologia, de a redacta un document în word, 

să nu zic de utilizarea programelor educative ca și Nearpod de exemplu, care pentru predarea 

asincronă este un program excelent. 

Prin urmare cred cu desăvârșire că noi educatoarele din unitatea de învățământ Grădinița cu P. 

P. ”Parfum de Tei”, am reprezentat și am ridicat nivelul imaginii grădiniței pe perioada pandemiei,

prin activitățile zilnice, creative organizate cu preșcolarii instituției prin platforma G-suite/ Google

Classroom și prin feed-backul primit de la părinți legat de aprecierea activităților desfăurate cu copiii

lor în sistemul online. Iar cea mai bună mediatizare este acea a părinților: din vorbă-nvorbă.

Tot on-line am desfășurat și activități în parteneriat cu UNICEF, activități de la Proiectele 

Educaționale înscrise. Satisfacția mea personală a fost una bună prin reușita activităților susținute. 

Din zece educatoare nouă și-a susținut inspecția online deși erau sceptici la început, cu toții au luat 

cu brio inspecțiile avute.  

La început a fost mai greu pentru toți, între timp ne-am obișnuit cu platforma, limitele predării 

online, aspectele pozitive și negative ale acestora, dar totuși deabia așteptăm să ne întoarcem în sălile 

noastre de grupă cu copiii noștrii. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

prin activități educative online 

prof. înv. primar ILLES GABRIELA-                                                      

C. N. ,,O. GOGA” MARGHITA 

Colegiul Național ,,O. Goga”este un institut renumit în rândul instituțiilor de învățământ. Anul 

2020, ne-a adus multe schimbări atât pozitive cât și negative. A fost o mare provocare, dar cu toții 

țam fost deschiși la ceea ce este nou. 

Promovarea imaginii școlii se realizează în primul rând prin rezultatele educaționale pozitive 

ale elevilor și dascălilor. Pandemia ne-a ajutat să facem un pas uriaș în adoptarea instrumentelor 

digitale. 

În calitate de învățător la ciclul primar, încerc să formez la elevii mei gustul pentru activități 

care să le facă bine sufletește.Noi elevii clasei I, suntem foarte doritori și implicați în diferite activități 

educative si extrașcolare online ,dorim să învățăm în fiecare zi cât mai multe.  

Rezultatele copiilor la diferite concursuri școlare aduc un impact pozitiv imaginii școlii. Am 

participat la diferite concursuri școlare online ,,Formidabilii”, ,,Amintiri din Copilarie” ,proiecte 

interdisciplinare online ,,Star Kids” unde copiii au avut rezultate deosebite aducând diplome,medalii 

școlii noastre. 

Predarea modern trebuie să fie interactivă, creativă, inovatoare, transdisciplinară, 

sincron/asincron, practică, dar  și personalizată. Scoala a intrat în viața copiilor ,pe teritoriul lor prin 

instrumente digitale ,telefoane,jocuri,filme. 

Cele mei multe aplicații și platforme folosite la clasă: Whatsapp, Email, Google Classroom, 

Zoom, WordWall, ASQ etc.Voi folosi cât mai mult posibil și în viitor extraordinara bancă de resurse 

informaționale YouTube. Informația video este foarte ușor de absorbit .  

Predarea online presupune tehnici de învățare, abilități digitale. Am încercat să modelez  mai 

mult la elevii mei caracterul și nu cunoștințele. Eu văd  valoare în fiecare copil. Atenția elevilor mei 

este mult mai scăzută atunci când stau în fața calculatorului. Având o clasă primară ,clasa I,jocul 

didactic  mă ajută foarte mult în activitățile mele. Copiii au fost foarte încântați de jocurile online, 

exercițiile interactive create de mine în aceste platforme . 

Câteva din activitățile organizate au avut un deosebit impact emoțional pozitiv asupra 

elevilor.În luna decembrie noi elevii clasei I, asteptăm cu mare bucurie să-l întâmpinăm pe Moș 

Crăciun. Ne documentăm și căutăm informații pe internet. Prezentăm diferite materiale asupra 

Obiceiurilor de Crăciun si Anul Nou atât la noi în țară cât și în străinătate.Organizăm serbări, pregătim 

mici atenții, desene creații artistice,decorațiuni,ascultăm colinde de Crăciun,cântăm la diferite 

instrumente muzicale,recităm poezii părinților,bunicilor,facem sandwich-uri  de Moș Crăciun. 

Vizionarea unor filme legate de literatură sau din basmele românești, cântecele audio, 

prezentările power point despre sănătate,vizitele online  la diferite muzee,participarea la 

spectacolele,ghicitorile online,teatrele online,toate acestea duc la o educația de calitate, la promovarea 

imaginii școlii. 
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,,PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII” 

Școala online 

Gabrus Andrea      

Şcoala Gimnazială Mircea Eliade Satu Mare 

,,Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 

educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.” (Jean Jacques 

Rousseau)  

Creşterea calităţii învăţământului presupune optimizarea relaţiei dintre şcoală, familie şi 

societate, care ar trebui să alcătuiască o adevărată triadă. Cadrele didactice sunt mereu preocupate de 

activităţile de formare continuă, de nivelul cultural al elevilor, stimularea creativităţii, formarea 

simţului moral şi a gustului estetic. În dezvoltarea comunităţii avem nevoie de tineri şcolarizaţi, care 

se adaptează uşor la mediul exterior şi schimbările care se produc într-o transformare rapidă. 

Implicarea cu succes a părinţilor ca parteneri în procesul instructiv-educativ este cheia promovării 

valorilor comune. 

Politica educaţională a instituţiilor şcolare începe de la construirea unei echipe manageriale care 

promovează interesele şcolii prin activităţi extracurriculare, proiecte educative, mediatizarea 

performanţelor şi reuşitelor elevilor, cadrelor didactice.  

Promovarea imaginii, publicităţii este o activitate complexă de la managerul instituţiei până la 

cadrele didactice şi angajaţi. Difuzarea  informaţiilor (programe, proiecte, rezultate, resurse materiale 

şi umane) cât şi dezvoltarea parteneriatelor la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional sunt foarte 

importante. Trebuie informaţi şi totodată consiliaţi părinţii atât la întâlniri, reuniuni, şedinţe cu părinţii 

cât şi promovaţi aceste activităţi cu ajutorul presei locale, internet, şcoala online. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare prin activităţi cu o 

componentă educaţională valoroasă, adoptând o atitudine creatoare într-o atmosferă relaxantă care 

permite stimularea creativităţii elevilor, o bună colaborare cu elevii şi familiile acestora.  

Promovarea imaginii pozitive se realizează prin publicarea acestor reuşite, internetul cu ajutorul 

unui site, a unei platforme devine un aliat prin care  putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă 

în școală, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Beneficiarii au nevoie şi au dreptul la o  educaţie de calitate, individualizarea învăţării, promovarea 

unui comportament moral pozitiv şi participarea la activităţi extraşcolare. Educația de calitate este 

rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii, de 

ansamblu a instituției școlare. 

Educaţia trebuie să ţină cont de marile schimbări ale lumii moderne, schimbând cel vechi cu 

unul nou. Necesitatea de adaptare la nevoile şi schimbările societăţii este primordială pentru a pregăti 

elevii pentru provocările viitorului. Astfel intră în vizor marketingul instituţiilor prin care şcolile se 

adaptează la nevoile societăţii şi a familiilor pentru un demers calitativ. Prin adaptarea serviciilor 

educaţionale la interesele, nevoile, aşteptările şi preferinţele beneficiarilor  parteneriatul cu familia 

devine mai puternic. 

Şcoala online este o provocare de la începutul pandemiei de coronavirus atât profesorilor cât şi 

elevilor, părinţilor pornind de la problemele create autorităţilor. Dincolo de greutăţi, de necesitatea 

adaptării situaţiei peste noapte, şcoala online este un câştig, pentru că s-au unit familiile, s-a creat o 

apropiere între profeesor şi elev, respectiv  colectivul de dascăli. Eu consider că folosirea tehnologiei, 
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schimbarea mentalităţii a produs o transformare în ceea ce priveşte regândirea menirii profesorului, 

care trebuie să descopere metodele şi instrumentele adecvate încercând să fie creativ şi flexibil. 

Am colaborat foarte bine cu părinţii, am reuşit să ne mobilizăm, să ne continuăm activitatea. 

Prin intermediul învăţării online, părinţii au reuşit să monitorizeze activităţile copilului, au reuşit să 

cunoască direct modalitatea de organizare a învăţării, să se implice în mod activ, să acorde un suport 

emoţional copilului. 

Rolul părinţilor a devenit unul mai complex, sunt implicaţi în anumite secvenţe din timpul 

lecţiilor online, astfel îmbunătăţind relaţia cu familia. Părinţii îşi dau seama că rolul de bază a 

dascălilor nu este doar predarea cunoştinţelor ci şi dezvoltarea competenţelor,să trezească emoţii şi 

atitudini, să modeleze caractere.   

Prin această nouă dimensiune a relaţiilor dintre părinţi şi dascăli, se îmbunătăţesc şi relaţiile 

dintre familie şi şcoală, aceasta având rol important în promovarea imaginii şcolii într-un nou context 

al realităţii. 

Bibliografie: 

http:// www.didactic.ro  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

GĂBUREANU MARIA,     

educatoare la Școala Gimnazială Nr. 1 Balcani, Bacău 

Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, 

care trebuie să devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte/programe educative 

operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, 

proiecte/programe desfăşurate pe baza unor convenţii/contracte de parteneriat. 

Prin structură, obiective şi conţinut, educaţia trebuie să răspundă necontenit exigenţelor cerute 

de evoluţia realităţii naţionale şi internaţionale. Semnificaţia şi eficienţa actului educativ sunt date de 

disponibilitatea educaţiei de adaptare şi autoreglare faţa de cerinţele tot mai numeroase ale spaţiului 

social.  

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze 

punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor / 

tinerilor şi perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre elevii 

diferitelor şcoli nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă, 

direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii. 

Activităţile şcolare, chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a 

unor priceperi şi deprinderi, implicând, în ansamblu, o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi 

chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient 

dorinţei de cunoaștere şi de creaţie - însuşiri caracteristice copiilor.  

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun imbinarea activităţii 

şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Desfăşurarea activităţilor 

şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a relaţiilor creative.  

În acest cadru şi educatorul îşi poate afirma spiritul inovator, creativitatea didactică. Activităţile 

extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la clasă; urmăresc 

lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la 

viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către activităţi 

utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii. 

De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate 

forme. Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de către factorii educaţionali în măsura în care 

îndeplinesc niste condiţii: 

- urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ;

- valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile copiilor;

- organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă;

- urmăresc un scop educativ;
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- au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi

încredere. 

Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub atenta 

şi priceputa îndrumare a dascălilor aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea  elevilor, în 

modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a comunităţii. 

Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional 

elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel, experienţa de învăţare non-

formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală. Elevii devin 

capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe sine şi să se transforme, 

să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele fie prin comunicare 

verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie plastică.  

Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din 

care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formativ cât şi informativ. 

Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ştefan, Mircea (2006), „Lexicon pedagogic”, Ed. Aramis, Bucureşti

2. Revista învăţământ primar nr. 4 din 1998, „Contribuţia activităţilor extraşcolare în

optimizarea procesului de învătământ” 
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Școala online și  promovarea imaginii școlii 

prof. înv. primar, Galan Lucia   

Liceul de Arte Oradea, Bihor 

Pandemia Covid-19 a obligat sistemele educaţionale din lume să ia decizii privind modul de 

continuare a actului educaţional, în condiţiile în care toţi actorii educaţionali trebuiau protejaţi. Nu 

sunt un fan al învăţării online, mai ales la clasele primare dar, în condiţii extreme, a trebuit să mă 

adaptez și să învăț  cum să fac acest lucru cu eficienţă. 

Timpul petrecut  în această lume virtuală nu înseamnă doar relaxare şi divertisment, ci poate fi 

timp dedicat creşterii şi evoluţiei noastre.  

Tehnologia face parte din viaţa noastră de zi cu zi. După aproape un an de zile de învăţământ 

online, există fel de fel de opinii pro şi contra. Un lucru este cert: copiii mici nu se pot descurca singuri 

în acest proces de învăţare, cel puţin la început. Au nevoie de ajutorul părinţilor, care nu tot timpul sunt 

dispuşi  pentru acest fel de activitate. 

Un loc aparte în peisajul orădean îl ocupă Liceul de Arte, atât prin oferta educaţională, cât şi 

prin rezultatele la concursurile naţionale şi internaţionale. Situația pandemică ne-a obligat să ne 

desfășurăm activitatea în online.  

Elevii talentați ai liceului nostru, îndrumați de profesorii lor, au reușit să ne încânte privirile și 

să ne bucure inimile prin momentele artistice deosebite pe care le-au realizat. Orchestra Liceului de 

Arte Oradea a susținut la Filarmonica de Stat din Oradea ,,Concertul de Crăciunˮ.  

Catedra de muzică a organizat un  recital de muzică și poezie cu prilejul  Zilei Culturii Române. 

Corul ,,Aristonˮ a Liceului de Arte ne-a încântat auzul și ne-a bucurat inimile cu un minumat concert 

de colinde. Expozițiile ,,Culorile Crăciunuluiˮ și cea de la sfârșitul semestrului I organizate de catedra 

de Arte Vizuale ne-au încântat privirea. Acestea sunt doar câteva dintre activitățile organizate în 

cadrul liceului.  

Postările acestor evenimente  pe pagina de Facebook a liceului au înregistrat mii de like- uri și 

distibuiri. De asemenea, elevii noștri  au participat la concursurile și expozițiile online organizate de 

diferiți parteneri din țară și din străinătate.  

Prin intermediul paginii web a liceului şi a Facebook-ului, cei interesaţi pot afla periodic noutăţi 

legate de activitatea elevilor din acest liceu.  

Nu știu cât va mai dura învățarea online, dar am învățat din această perioadă că, dacă îți pasă 

cu adevărat de copii, poți organiza și realiza activități la care elevii să participe cu drag și dăruire. 

Tehnologia ne ajută să împărtășim experiența noastră cu cei din jur.  

Trebuie doar să vrem să facem asta! 
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Concurs interjudețean online de fotografie 

Școala Gimnazială ,,Manolache Costache Epureanu” Bârlad-                                         

p. i. p. Gălățanu Loredana 

Anul acesta, Școala ,,Manolache Costache Epureanu” din Bârlad a organizat a III-a ediție a 

concursului interjudețean de fotografie  ,,Fotograful creativ” în mediul online. Dacă edițiile anterioare 

au avut un real succes, anul acesta ne gândeam că nu vor mai fi atât de mulți participanți. Ne-am 

înșelat deoarece numărul fotografiilor   înscrise la concurs a fost la fel de mare poate și pentru că tema 

concursului a fost deosebit de ofertantă (,,Masca protectoare”) 

Inscrierea s-a făcut online, deschiderea concursului și jurizarea la fel. 

Și la această ediție, tema concursulului i-a provocat pe participanți să dea frâu liber imaginației, 

creativității și talentului lor, prin utilizarea diverselor tehnici de lucru, astfel, fotografiile au adus în 

atenția juriului și a celor care au urmărit expoziția online, surprinderea unor variate expresii și ipostaze 

dominate de uimire, teamă, nesiguranță, dar și de un optimism molipsitor, dătător de speranță și 

încredere că, în final, totul va fi bine. Fotografiile surprind secvențe din derularea activităților școlare 

sau din timpul liber al elevilor, spre a nu se uita niciun moment din această perioadă dominată de 

pandemie. 

Concursul s-a desfășurat în trei etape: 

• etapa locală, la nivelul fiecărei școli, desfășurată în data de 10 noiembrie 2020;

• etapa județeană, la nivel județean, desfășurată în data de 18 decembrie 2020;

• etapa interjudețeană, între participanții din cele10 localități înscrise, desfășurată în data de

11.01.2021. 

Concursul a avut două secțiuni: 

Secțiunea I - Cea mai reușită activitate, adresată cadrelor didactice care s-au înscris cu 

fotografii, surprinzând aspecte din desfășurarea activităților prilejuite de Ziua Internațională a 

Sănătății sau al altor activități derulate în timpul pandemiei. 

Secțiunea a II-a - Cea mai reușită fotografie, pentru elevii de la clasele IV-X și cadrele 

didactice.    

Finalitatea concursului a fost un suport de curs pentru activități extrașcolare. Prin intermediul 

acestui suport de curs realizat cu fotografii înscrise la concursul interjudețean ,,FOTOGRAFUL 

CREATIV”, ediția a III-a, dorim să obținem un schimb de informații/ schimb de experiență online, 

oferindu-le accesul și ajutorul tuturor colegilor noștri. Fiecare dintre noi are ceva de învățat, fiecare 

are ceva de oferit și toți suntem o echipă, iar ceea ce putem învăța astăzi ne va fi de folos și în 

activitatea directă cu elevii noștri chiar și atunci când ne vom întoarce la catedră. 

Schimbul de informații și colaborarea cadrelor didactice în vederea îmbunătățirii capacității de 

a realiza activități educative online reprezintă obiectivul principal al suportului nostru de curs. 

Tema acestei ediții este în concordanță cu timpurile pe care le trăim. Pandemia nu a luat sfârșit 

și purtarea măștii încă salvează vieți. 
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Școala on-line, între provocări și schimbarea mentalităților 

Prof. învățământ primar Găncean Eniko 

Școala Gimnazială Grigore Silași Beclean 

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune 

adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării 

tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii 

școlii. 

Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 

online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu 

entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează mai multe sectoare din societate, 

unele dintre ele nepregătite să facă față unor situații critice. 

Este și cazul educației, pusă în fața unei noi provocări: cea digitală. 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le 

au incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un 

instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă 

noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în 

care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. 

Recunoaștem faptul că pentru mulți profesori a fi în căutarea metodelor noi cu implicarea 

resurselor digitale, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată 

provocare. Și chiar dacă elevii par cu mult mai avansați decât profesorii în cea ce numim noi 

tehnologii informaționale și de comunicare, Internet, mediul online, pentru ei provocarea confruntării 

cu un asemenea volum de informații virtuale și tendințe noi este cu mult mai mare.  

Dincolo de sincope, greutăți, lipsa colaborării și decizii impuse peste noapte, există unități de 

învățământ care s-au adaptat cu succes noilor metode de învățământ on-line, pentru că se pregăteau 

deja pentru școala viitorului. 

Este cazul Școlii Gimnaziale Grigore Silași Beclean, școală la care predau și eu. La noi la școală 

nu s-a oprit deloc predarea. De pe 12 martie am predat în continuare on-line pentru că eram într-un 

proces de implementare a metodei în școală și am grăbit modul de implementare. Acolo unde s-a 

putut face pregătire, fiecare profesor a fost responsabil și a luat în serios această muncă. Cel mai 

mare câștig a fost că profesorii s-au unit, iar copiii au venit la această întâlnire on-line și au împărtășit 

profesorilor cunoștințele din domeniul IT, și astfel s-a creat o apropiere și o empatie între  profesor și 

elev. 

Școala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului,  iar schimbarea trebuie să 

înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor. 

Știm că jumătate dintre meseriile de peste 5 ani, încă nu s-au inventat acum și noi încă avem 

metode de predare de acum 40 de ani, în care transferăm informație. Potrivit studiului PISA, 40% 

dintre elevii din România nu știu ce să facă cu informațiile învățate – adică analfabetism funcțional. 

Cum reușim să ne adaptăm este o revoluție a mentalității profesorilor. Sunt profesori care își dau 

seama că transformarea începe cu ei. 
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Cum putem ține lecții online? 

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, aveți nevoie de trei 

tipuri de resurse: 

O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Mai jos, explicăm 

pas cu pas cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google 

Meet (cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e 

gratuit). 

Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, 

teste sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care 

permite și feedback din partea profesorului. Aici recomandăm Google Classroom și alternative 

folosite de profesori, precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja existente 

sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în timpul 

lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații 

precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de 

inspirație pentru filme, teme și studiu individual. 

Menirea profesorului este aceea de a descoperi și dezvolta măreția din fiecare copil. Nimic mai 

mult. Nu e despre materie, despre obsesiile din capul nostru, este despre a-l vedea pe celălalt, care 

este un copil în creștere. Trebuie să vezi că acești copii au daruri diferite și să potențezi 

aceste  daruri.  Cred că on-line-ul este un mijloc, nu un scop în sine 

Bibliografie: 

https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/copiii-scoala-si-internetul 
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Online… pozitiv 

Prof. înv. primar Ganea Sanda   

Șc. Gimn. “Ștefan cel Mare” Bistrița 

,,Împreună pentru viitorul copiilor noștri” este imperativul sub care școala mea asigură condiții 

optime pentru fiecare elev, ajutându-l să atingă maximum de capacități morale, civice, dar și să își 

dezvolte competențele de relaționare interumană, facilitându-i integrarea in mediul social 

concurențial. 

Aici învață elevi cu o energie pozitivă, în număr de peste 1000, matematic, acest număr 

însemnând 10 la puterea a treia, adică, elevi de nota 10, părinți implicați si responsabili de 10 si, nu 

în ultimul rând, profesori si personal de nota 10.  

În școala mea există condiții materiale și intelectuale pentru ca elevii sa beneficieze de un 

învățământ retehnologizat, multi si intercultural, competitiv, cooperant, european.  

Școala online e o provocare pentru toți cei implicați, copii, profesori, părinți, aceștia fiind 

nevoiți să se adapteze, dar poate fi și o reușită dacă se asigură calitatea actului educațional, dacă sunt 

elaborate, adaptate, selectate resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme 

educaționale, aplicații si alte resurse și mijloace care pot fi utilizate în procesul de învățare online, 

oferă feed-back constructiv permanent fiecărui elev și , foarte important,  dacă se asigură la ore o 

stare de bine. 

Mă voi folosi pentru a detalia ultimul aspect de răspunsul dat de B.D., fostul meu elev, care 

spune că ,,În ore, o stare de bine ar trebui sa existe întotdeauna, pentru a oferi elevilor un mediu 

deschis si familiar de învățare și socializare; ar însemna ca elevii sa participe cu drag la ore, să fie 

înconjurați de confort și simpatie.  

Profesorii ar trebui să fie empatici și familiari, deschiși și glumeți ( fără însa a-și pierde din 

autoritate), să poată înțelege copilul si sa îl ajute, să fie capabili să mențină colectivul atent la 

explicații, să aibă acel ceva pe care toți profesorii buni îl au, să aibă fler și abilitate, să organizeze 

activități care să unească o clasă, sa încurajeze comunicarea elev-profesor, elev-elev. 

Eleva Ș.A. se gândește la școala online învingând-și temerile si privind-o ca pe un mod de lucru 

creativ. Nu-i este teamă să arate cine este cu adevărat, are încredere în ea și încearcă să își învingă 

emoțiile, să fie bună cu ceilalți, sa își dezvolte latura creativă și să se simtă liberă. Consideră ca fiecare 

copil trebuie să aibă într-o zi ocazia de a fi profesor, pentru a arăta cum trebuie să se desfășoare orele 

într-un mod cât mai plăcut. Ea concluzionează că ,, Un copil nu trebuie să fie cel mai bun din clasă, 

ci trebuie să arate la ce este cel mai bun.” 

G.S. Spune că o clasă e o mică planetă, unde elevii si profesorii sunt prieteni si au o atitudine 

pozitivă. În școala sa (și a mea!)  elevul simte că in spatele lui stă un profesor care zâmbește și 

încurajează elevul. 

Dacă vreodata va simțiți stingheri, va primim cu drag pe,, planeta” noastră! 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

E-learning- învățarea eficientă prin intermediul mijloacelor electronice

Material realizat de prof. Ganea Valentina      

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Brăila, jud. Brăila 

Școala on-line ne-a demonstrat în ultimele luni că instruirea bazată pe calculator este o 

modalitate integrată organic în sistemul de predare/învățare obișnuit. Specificul acesteia constă în 

faptul că oferă inserții de secvențe, lecții, fragmente demonstrative prin calculator, concepute în stiluri 

de prezentare variate, de la materiale tip text de lecturat până la materiale de stimulare și vizualizare 

integrate organic în programul obișnuit de lucru al școlii. Prin platformele on-line, de tip Classroom, 

impactul acestor inserții tehnologice asupra instruirii este în funcție de calitatea respectivelor 

înregistrări, de măsura în care proiectarea acestora are în vedere încorporarea diferitelor medii statice 

(text, grafică, imagine) și medii dinamice (audio, tehnici video, animație). 

Pentru a înțelege avantajele unei activități de predare/învățare care beneficiază de un asemenea 

sprijin este necesar să scoatem în evidență potențialitățile pedagogice superioare pe care calculatorul 

le oferă spre deosebire de alte posibilități de până acum. 

Prin intermediul calculatorului se pot utiliza softuri educaționale cu conținuturi și funcții foarte 

diferite. În raport cu funcțiile asumate se pot distinge mai multe tipuri de softuri: de transmitere sau 

prezentare interactivă, de exersare a unor structuri în vederea formării unor deprinderi specifice, de 

stimulare de idei și sugestii, de deschidere la domenii corelate (interdisciplinaritate), demonstrative 

(de prezentare a unor decupaje ale realității, de imagini, modele), de rezolvări de situații-problemă, 

de investigație (interpretare, reflecție), de motivație, de evaluare (administrare a unor teste), de 

dezvoltare a unor capacități sau aptitidini, tutoriale, etc. 

E-learning este un termen generic care desemnează învățarea eficientă prin intermediul

mijloacelor electronice. Mai precis, descrie învățarea realizată cu ajutorul calculatorului conectat la 

Internet, ceea ce oferă elevilor un nou prilej de a învăța aproape oricând și oriunde. Învățarea 

electronică se referă la întreaga gamă de posibilități de utilizare a calculatorului în domeniul învățării 

umane, posibilități care au crescut foarte mult în ultimul an. 

Termenul de e-learning mai este cunoscut și sub numele de învățământ electronic, învățământ 

on-line, educație on-line, învățământ la distanță etc. Important este că învățarea electronică este o 

experiență care duce la înțelegerea și stăpânirea de noi cunoștințe și îndemânări, întocmai omologului 

său tradițional – experiența învățării în sala de clasă. 

Profitând de convertirea conținuturilor culturale din întreaga lume într-o formă digitală, 

Internetul mijlocește accesul oricui, oriunde și oricând la aceste valori, devenind o rețea socială.  

Această rețea de comunicare cu arie largă și de mare viteză face să se transforme educația din 

zilele noastre, devenind din ce în ce mai digitalizată. Astfel, elevii au parte de o comunicare în esență 

multimedia și interactivă, în același timp.  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii grădiniței 

Gáspár Renáta 

Liceul Teoretic “Horváth János” 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Informarea nu este de ajuns, grădinița 

trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare 

ale “clienților”.  

Grădinița  este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, 

dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile.  

O grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Grădiniţa, nu poate 

funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor 

membrii ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi 

altfel decât prin realizarea educaţiei formale. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. Nevoile lui sunt 

centrale. Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior.  

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare devine imperativă accentuarea 

eforturilor de promovare a imaginii școlii şi de stabilire a unor relații directe cu viitorii potențiali 

beneficiari/părinți.  

Imaginea grădiniţei are o puternică influenţă asupra aşteptărilor, iar aceste aşteptări influenţează 

alegerea beneficiarilor. Este important că imaginea pe care o proiectează asupra comunitaţii, să fie 

aceeaşi cu ceea ce doreşte grădinița să realizeze. Construirea şi consolidarea unei imagini pozitive ia 

ani de grijă, de muncă sistematică, de comunicare şi de calitate. Promovarea cuprinde toate formele 

de comunicare şi activităţile pe care unitatea le poate desfăşura pentru a atrage grupurile-ţintă prin 

educaţia oferită. 

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de a reclamei, publicităţii, utilizarea 

liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare 

şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.  

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unității o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale,

baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale;  

• promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă,

internet). 

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în anul şcolar 

curent, a fost următoarea: 
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- transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi

programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte 

educaționale derulate;  

- promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin revista “Revista  școlii”,

pagina web a grădiniței; 

- popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2020-2021 (în grădiniță şi în

afara ei). 

Plan de promovare a imaginii grădiniței în comunitate 

 Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădiniţei în comunitatea locală. 

 Obiective specifice:  

• popularizarea rezultatelor grădiniţei în comunitatea locală;

• atragerea unui număr cât mai mare de preşcolari din zona arondată unităţii noastre;

• realizarea planului de şcolarizare propus.

S-a realizat un pliant al grădiniţei şi o prezentare Power-Point a acesteia, postat pe pagina web

a unitații. Au apărut articole în presa locală legate de prezentarea unităţii noastre, precum şi de 

popularizare şi diseminare a rezultatelor şi performanţelor. Continuarea popularizării unităţii noastre 

în comunitatea locală, utilizând mijloace şi metode variate şi atractive. Deasemenea, pentru ca oferta 

noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor spaţii educaţionale confortabile, sigure, 

adaptate nevoilor preşcolarilor. 

Gestionarea imaginii instituţiei este o obligaţie a întregii echipe. Ca urmare, strategia instituţiei 

trebuie să vizeze activităţi de familiarizare a personalului cu filozofia instituţiei şi de aderare la acesta, 

astfel încât fiecare membru al echipei să se considere coparticipant la succes. Pentru a avea o imagine 

„de neuitat” pentru întreaga comunitate, grădiniţele trebuie să utilizeze mijloace variate de promovare 

a imaginii. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

399



PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE 

REALIZATE ON-LINE 

Prof. pentru învățământul primar, Elena Cleopatra GÂȚĂ 

Școala Gimnazială ”Pictor Nicolae Grigorescu”-Titu, Jud. Dâmbovița 

Pentru toți, învățarea există și în mediul on-line, înseamnă noi ferestre către educație, către o 

dezvoltare armonioasă a personalității. 

În orice context, trebuie să asigurăm o educație tuturor copiilor, indiferent de mediul dîn care 

provin, de nevoi și posibilități.  

Așadar, prin folosirea Internetului, a resurselor digitale on-line, prin folosirea competențelor de 

comunicare și a celor digitale s-a putut reprezenta și orienta procesul de instruire către înteresele 

elevilor, realizându-se astfel o învățare centrată pe necesitățile acestora ce a contribuit la progresul 

lor educațional. 

Pentru activitățile extrașcolare on-line, se pot remarca valențele benefice pe care le are 

Internetul în folosirea aplicațiilor digitale în actul învățării, necesitatea accesului la informație și 

adaptare rapidă la nou. 

Pe acest drum nou, în toate activitățile educative,  am pornit împreună cu multă încredere cu 

toți elevii mei, însoțiți de părinți/ bunici, cu susținere și încurajări permanente, cu participare plină de 

entuziasm a copiilor dar și cu colaborarea esențială a familiilor acestora și a comunității locale. 

În cadrul activităților extrașcolare, desfășurate on-line, am îmbinat, de cele mai multe ori, 

ieșirea copiilor în mediul apropiat, în natură, pentru a observa și pentru a colecta obiecte, cu lecții 

desfățurate la distanță, în Școala Altfel- de Acasă, în care elevii primeau link-uri cu materiale pe care 

urmau să le vizioneze( povești educative, excursii virtuale, modalități de reciclare, vizite on-line în 

muzee sau curiozități despre diferite medii de viață), pe care trebuiau să le discute și să le prezinte în 

diferite moduri, (desene/ picturi  realizate pe diferite suprafețe, piatră, sticlă, lemn, carton, colaje, 

machete, jucării/ obiecte utile realizate din materiale reciclabile, activități practice realizate de ei, 

filmate sau surprinse cu ajutorul telefonului, scriind mesaje și prezentând  impresii despre utilitatea 

lucrărilor realizate, împărtășite cu colegii și cei apropiați. 

 Am căutat  ca toți elevii să fie încurajați permanent și recompensați cu diplome în mediul 

virtual, pentru a avea mai multă încredere în ei și pentru satisfacția că au  reușit să realizeze/ să creeze 

lucrări apreciate de întreaga comunitate la diferite evenimente culurale,  prin prezentarea acestora în 

cadrul parteneriatelor educaționale derulate cu Biblioteca Orășenească Titu și diferite asociații, 

înstituții și ONG-uri care au făcut posibilă promovarea activităților extrașcolare pe platforme de 

socializare  dar și în media locală, on-line –Gazeta de Titu.  

https://www.gazetadetitu.ro/2020/06/02/scoala-gimnaziala-pictor-nicolae-grigorescu-

expozitie-virtuala-de-pictura-cu-tema-natura-si-copilaria/ 

https://www.facebook.com/Povestiri-balcanice-de-la-mozaic-la-vitraliuBalkanic-Tales-

103759784608393/videos/272325887168446 

http://www.gazetadetitu.ro/2020/06/24/%ef%bb%bfziua-universala-a-iei-si-sanzienele-

sarbatorite-altfel-la-titu-foto-

2/?fbclid=IwAR1sgMEJxlffU4iKjr3L_r6L0Mdko6il72ILXepQBWmi0IMtf9Q4LEzpzlY 

http://www.gazetadetitu.ro/2021/01/09/orasul-meu-orasul-tau-proiect-international-

educational-foto-video/ 
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Aceste noi forme de învățare mixtă au combinat cu succes învățarea formală, non-formală cu 

informală, elevii acumulând bogate experiențe în învățare și reușind astfel să- și creeze competențe 

transversale. 

Este foarte important să integrăm învățarea in toate activitățile educative on-line pentru 

stimulare, motivare și atractivitate, pentru a avea un impact pozitiv asupra celor implicați, pentru a 

gândi logic și creativ, pentru a folosi tehnologia, pentru a livra răspunsuri pregătindu-i pe elevi pentru 

viitorul mereu în schimbare.  

Avem nevoie de răbdare, empatie și flexibilitate, de o abordare treptată, conștientă, regulată, 

sprijinită și bazată pe o comunicare eficientă, permanentă cu elevii, părinții și comunitatea locală, 

pentru ca activitățile educative on-line să se desfășoare într-un mod integrat, atractiv, flexibil cu 

programul și nevoile copiilor și a celor implicați în acest context de învățare.  

Școala încearcă să se adapteze cu toți factorii implicați, tehnologia fiind parte integrantă a vieții 

noilor generați într-o comunitate digitalizată. 

Este nevoie de schimbare și adaptare la nou prin schimbarea mentalității, accentul fiind pus pe 

atenție, gândire critică, gândire divergentă/ creativă, flexibilitate/adaptabilitate la  nevoile copiilor, pe 

promovarea valorilor, a increderii în sine și a stării de bine, pe formarea personalității copiilor prin 

atingerea tuturor  competențelor cheie. 

Menirea noastră, a profesorilor este de căuta și de a dezvolta talentul copiilor, perioada 

aceasta de învățare on-line fiind un mijloc, un prilej prin care trebuie să credem în ei, să îi incurajăm 

prin interacțiune pozitivă, prin feed-back permanent, prin construirea de relații cu un foarte mare 

impact emoțional și social.  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Școala Gimnazială nr. 1 din Brașov, 

profesor  Gatea Sorin 

Din punct de vedere istoric  Școala Gimnazială nr. 1 din Brașov a luat naștere prin contopirea 

a două școli, Școala Generală nr. 23 cu Școala Generală nr. 28 în anul 2010. 

Din punct de vedere geografic, Școala Gimnazială nr. 1 din Brașov se află în partea de sud a 

cartierului Astra (zonă semiperiferică a orașului Brașov), cuprinsă între străzile Barbu Lăutaru și 

Liviu Cornel Babeș, dispunând de un spațiu generos înconjurat de blocuri cu cinci nivele. 

Școala este alcătuită dintr-un corp clădit în 1976 cu două etaje (igienizat și modernizat) și  un 

corp nou din 2019 tot cu două etaje construit în prelungirea celui vechi.  În curtea școlii se afla trei 

terenuri de sport (dintre care unul este împrejmuit cu gard înalt) și o sala de sport acoperită. În corpul 

de școală vechi sunt nouăsprezece săli de clasă, laborator de informatică, o bibliotecă, cancelarie, 

secretariat, cabinet medical, cabinet interșcolar de asistență psihopedagogică și un cabinet al 

direcțiunii iar în corpul nou sunt șase săli de clasă, cu grupuri sanitare pe fiecare dintre cele două 

niveluri. 

Deși are șase săli de clasă în plus din 2019, Școala gimnazială nr. 1 a fost în continuare una 

solicitată și în acest an, când o parte dintre elevii din ciclul gimnazial învață în schimbul doi. 

Trecerea la activitatea on-line a constituit un șoc atât pentru elevi și cadrele didactice cât și  

pentru părinți. Dacă în primăvara lui 2020 a fost mai greu, în toamnă putem spune că școala s-a 

adaptat bine la noile condiții de efectuare a învățământului on-line, reușind și în continuare să 

dezvolte cele opt competențe cheie stabilite la nivel european pentru elevi, însă în altă proporție față 

de anul 2019 (s-au dezvoltat excesiv competențele digitale și s-a pierdut din formarea competențelor 

sociale). 

Dacă până la intrarea în on-line pentru mulți școala era doar acest spațiu descris mai sus, iată 

că odată cu acest eveniment (al trecerii în on-line), școala „a intrat” în viața familiei prin orele la care 

participau elevii acasă. 

Pregătirea pentru lecție, adaptarea mesajelor și conținuturilor, în dependență cu vârsta, 

selectarea instrumentelor potrivite pentru clasă, colaborarea cu părinții, pregătirea și încurajarea 

copiilor pentru o altfel de lecție, toate acestea au necesitat mult timp, răbdare și devotament, 

creativitate, flexibilitate cu programul și nevoile copiilor, din partea cadrelor didactice. 

Tocmai prin acest mare efort conjugat (profesor-elev-părinți) școala a devenit mult mai vizibilă 

în viața familiilor și chiar activitatea on-line a promovat școala cu toată capacitatea sa de a-și împlini 

menirea. 

Mulți părinți au fost nevoiți să-și formeze competențe digitale pentru a-și ajuta copiii și astfel 

s-au implicat mai mult în activitatea educativă a școlii, reușindu-se de multe ori realizarea unei

legături reale între școală și familie ca parteneri egali în educația copilului.

Unii părinți chiar au acumulat cunoștințe noi sau le-au reîmprospătat într-o formă total diferită 

de aceea din copilăria lor. Mulți părinți au fost impresionați de efortul făcut de școală pentru a se 

pierde cât mai puțin din demersul didactic al unui an obișnuit. 
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Școala s-a remarcat printr-o multitudine de activități nu doar teoretice ci și practice legate de 

dezvoltarea abilităților copiiilor astfel încât putem spune referitor la zicala „în tot răul e și un bine” 

că activitățile educative realizate în on-line au promovat mai bine imaginea școlii în cadrul 

comunității locale. 

BIBLIOGRAFIE: 

- Provocările școlii on-line , https://www.profesorinromania.ro/2021/02/03/provocarile-scolii-

on-line/ 

- Importanța activităților extracurriculare,

https://www.profesorinromania.ro/2021/01/28/importanta-activitatilor-extracurriculare/ 

- IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII,

https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/importanta-activitatilor-educative-in-parteneriat-

cu-parintii 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Școala online 

Prof. Gavril Camelia 

Grădinița P. P. Riki-Priki Reșița 

Tehnologia influențează profund felul în care ne trăim viața, felul în care gândim, simțim, luăm 

decizii, iubim, visăm, și, mai ales, modul în care ne raportăm la noi înșine, în care comunicăm și 

interacționăm. 

Conectarea copiilor cu adulți prezenți, conștienți de rolul lor de model și dispuși să privească 

modul în care istoria lor personală influențează relația cu cei mici, este baza care determină o 

dezvoltare armonioasă a copiilor. 

Comunicarea online este una dintre cele mai mari oportunități pe care internetul le oferă 

copiilor, fiind în același timp și domeniul în care este foarte dificil de trasat limita între beneficiile și 

riscurile pe care le implică. Adevărata școală online presupune implicarea unei echipe de 

programatori care transformă materia în programe de învățare digitală și dezvoltă lecții cu pași 

prestabiliți, unde elevii primesc feedback în timp real. Invățarea la distanță presupune folosirea 

mijloacelor audio-video și adaptarea unor materiale pentru mediul online de către profesori.   

Scopul acestei perioade ar trebui să fie păstrarea legăturilor sociale și emoționale cu cei mici, 

iar aici părinții joacă un rol important.  

Primul pas este comunicarea cu părinții, care trebuie să fie informați în legătură cu 

modalitățile de predare online și obiectivele de învățare în această perioadă. Copiii au nevoie să știe 

că cineva îi veghează și să se simtă parte dintr-un colectiv.  Chiar dacă nu vom putea face mari 

progrese la capitolul cunoștințe și abilități noi, deprinderea zilnică a învățării de acasă, chiar și două 

ore pe zi, este crucială pentru sănătatea lor mentală și păstrarea motivației pentru școală. 

Platforme recomandate: 

-Kinderpedia: o aplicație folosită în special pentru preșcolari, care are opțiunea de a transmite

live, oferă posibilitatea de a încărca documente cu temele copiilor. 

-Prin intermediul platformei Zoom, se pot face prezentări, se pot accesa filmulețe de pe

YouTube și se poate folosi chatul interactiv. 

-Google Classroom, care este cea mai folosită platformă de școli, care pot obține un cont

gratuit de G Suite for Education. 

Pentru preșcolari și elevii din primele clase primare, conectarea sincronă a fost mult mai dificil 

de realizat, copiii fiind prea mici pentru a putea respecta instrucțiunile pentru 30-40 de minute. În 

cazul acesta, educatorii și învățătorii se filmează în prealabil și trimit sarcinile de lucru pe platforme 

precum Kinderpedia sau Google Classroom, iar cu ajutorul părinților, primesc pe Whatsapp teme 

rezolvate pe marginea cărora oferă feedback fie înregistrând mesaje pe Whatsapp sau corectând în 

Paint temele trimise pe Whatsapp. Un preșcolar poate sta în jur de 2 ore pe zi pe calculator.  

Oricât de multe formule am găsi, nu sunt soluții pentru toți copiii. Chiar și dacă profesorii trimit 

prin poștă fișe și materiale, ei nu au cum să primească feedback. Pentru familiile cu situații speciale, 

se recomandă o comunicare sănătoasă cu elevii astfel încât aceștia să își însușească materia de bază 

și să nu se simtă abandonați. 

Scenariul din clasă nu mai este valabil pentru învățământul la distanță, iar scopul principal al 

tuturor profesorilor este să țină elevii într-o rutină zilnică, chiar dacă așteptările legate de învățare nu 

pot rămâne la fel de ridicate.  

În cazul în care nu există un smartphone sau un laptop în familie, relația cu elevii se poate 

menține chiar și prin intermediul unui apel telefonic la care se pot adăuga chiar mai mulți participanți. 
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Există diverse instrumente online și offline care pot fi utilizate pentru: 

-a conecta educatorii și elevii atunci când aceștia se află în locuri diferite

-a accesa informații și platforme care nu sunt disponibile în mod obișnuit la domiciliu sau în

instituția de învățământ 

-a sprijini dezvoltarea profesională continuă a educatorilor într-un mod flexibil.

În concluzie, nu trebuie să ne mai întrebăm dacă instruirea se îmbunătăţeşte prin utilizarea 

calculatorului în învăţare, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale acestuia:  

-interactivitatea,

-precizia,

-capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor

-faptul că pot interacţiona cu fiecare copil în parte

Exemple site-uri pentru activități cu copii: 

https://poki.ro/colorat  

https://www.roli.ro/jocuri-de-colorat/  

Site-uri unde cadrele didactice pot crea activități interactive pentru preșcolari: 

https://wordwall.net/ro  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b1d4ce974b4  

Liveworksheets.com - Interactive worksheets maker for all languages and subjects 

Bibliografie: 

-https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/25/comunicarea-online-cu-elevii-webinar-cu-

oana-moraru 

-didactic.ro

-Educația online – o metodă din ce în ce mai populară | E-istet (e-istet.ro)

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

405

https://poki.ro/colorat
https://www.roli.ro/jocuri-de-colorat/
https://wordwall.net/ro
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b1d4ce974b4
https://www.liveworksheets.com/
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/25/comunicarea-online-cu-elevii-webinar-cu-oana-moraru
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/25/comunicarea-online-cu-elevii-webinar-cu-oana-moraru
http://e-istet.ro/scoala/educatia-online/


PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI ÎN MEDIUL ONLINE 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR GAVRILĂ FLORENTINA ANCUȚA   

GRĂDINIȚA ,,PRICHINDEL,, PUCIOASA 

Grădinița este o instituție educațională care are rolul de a oferi sprijin educativ atât pentru copii, 

cât și pentru părinți. Misiunea noastră, a educatorilor este de a promova un învățământ deschis, 

flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie pentru toți copiii indiferent de nationalitate, religie, 

rasă, deci să ofere șanse egale de dezvoltare tuturor copiilor. 

Promovarea imaginii grădinitei noastre prin oferta educațională este una din țintele proiectului 

de dezvoltare instituțională. Prin oferta educaționala grădinița noastră dă posibilitatea părinților să 

aleaga acivitățile opționale și extracurriculare la care doresc să participe copiii.  

Activitățile extracurriculare au un conținut cultural artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportive 

sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea comunității locale. Aceste 

activități oferă copiilor destindere, recreere, voie bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări 

și recunoaștere a aptitudinilor. Aceste activități au caracter ocazional și iau forme foarte variate.  

Dintre activitațile desfășurate în gradinița noastră amintesc doar câteva: 

- Sărbătorirea zilei de naștere a unui copil;

- Vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de păpuși;

- Excursii, drumeții, plimbări;

- Vizite la diferite instituții din oraș;

- Participare la concursuri locale, judetene, naționale și internationale avizate de MEN

Acest tip de activități îi antrenează pe copii , îi apropie de grădiniță, îi determină să o 

îndrăgească și mai mult.  

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare 

confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educație ale fiecărui copil atât în 

interiorul grădiniței cât și in curtea acesteia. 

Nu este suficient ca oferta să fie cunoscută ci și înteleasă îndeosebi de părinți și copii. Părintii 

vor fi informați cu privire la calitatea serviciilor din grădiniță, competența cadrelor didactice, reursele 

materiale ale grădiniței, cadrul ambiental, proiectele educaționale și parteneriatele în care grădinița 

este implicată.  

În realizarea parteneriatelor sunt antrenați cei mai importanți factori in actul educational:copiii, 

familia, grădinița și comunitatea locală, iar prezența sistematică a părinților și a comunității în ,,viața 

grădiniței,, sporesc interesul pentru educarea integrală a copiilor.  

În toate tipurile de activități în parteneriat, un factor important îl constituie climatul vieții de 

grup și al relației grădiniță- familie- comunitate. Este necesar un climat stimulativ pentru fiecare, de 

incredere și prietenie, care să facă posibilă comunicarea liberă. Unele activități au efecte imediate, pe 

plan cognitiv, emotional, relational dar trebuie subliniat faptul că influenta acestor activități nu se 

exprimă în activități singulare ci prin sisteme de activități de diferite tipuri , intr-o succesiune gradată 

Promovarea imaginii grădiniței se poate face prin pagina web a grădiniței sau prin revista 

grădiniței, unde pot fi transmise în mod regulat vești pozitive despre grădiniță către toți agenții 

instituționali sponsori, autoritățile locale, părinți, copii. În acest mod grădinița se menține în atenția 

generală a comunității.  
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Vor fi evidențiate rezultatele deosebite ale preșcolarilor la concursuri sau olimpiade, proiectele 

și parteneriatele educaționale la nivel local, județean și național în care grădinița este implicată, 

activitățile extracurriculare care dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă pentru ocuparea 

timpului liber al elevilor (excursii, vizite la muzeu, ateliere de creație). Pe pagina de facebook a școlii 

noastre sunt mereu prezentate secvențe ale activităților în care sunt implicați preșcolarii. 

Din cauza pandemiei apărute, am fost nevoiți să ne adaptăm și să oferim copiilor aceeași șansă 

la educație. Educația de acasă oferă fiecărui copil și educator oportunitatea de acces spre o formă de 

învățământ modernă cu instrumente digitale actuale atractive și competente ce sprijină desfășurarea 

activităților în această perioadă greu încercată.  

Rapiditatea adaptării în susținerea cursurilor online, noutatea situației și dificultatea, au făcut, 

ca, atât părinții cât și cadrele didactice să treacă prin multe experiențe noi. Școala de acasă ne-a adus 

pe toți împreună într-o oportunitate de învățare, reașezare și transformare. Pentru a susține activitățile 

la distanță, profesorii și elevii folosesc aplicații simple de comunicare cu clasa, precum whatsapp, 

messenger facebook, dar și platformele specializate cum sunt Kinderpedia, Classroom, aplicații 

pentru apeluri video, videoconferințele precum ar fi: Zoom, Meets sau Teams  

Prin toată activitatea desfășurată în grădinița se asigură un act educational de calitate care să 

contribuie la formarea unei personalităti a copilului independente și creative, la formarea unor copii 

sănătoși, activi, eficienți, cooperanți care să se adapteze ușor la regimul școlar și la orice situație în 

viață. 
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Școala online 

Pr. Prof. Gavriloiu C-tin Sorin 

Liceul Teoretic Radu Vlădescu, Pătârlagele, Buzău 

,,Nu legea, nu cartea, nu regulamentul ori ministrul face școala. Ci o faci zilnic tu, cel care te 

sui la catedră. De felul cum te-ai gândit (ori nu te-ai gândit) la lecție, de chipul cum privești (ori nu 

privești) pe copii, de metoda cu care explici (ori nu explici în destul) lecțiile, de fiecare pas, de fiecare 

cuvânt, de fiecare gest al tău atârnă soarta viitoare a învățământului. Dacă tu ești dascăl adevărat, 

poate Universul întreg să fie hâd și șubred ca o șandrama veche, tu, în sfera școlii tale ești izvor de 

lumină, de frumusețe și armonie, fiindcă tu ești pentru copil centrul Universului.” (Simion Mehedinți) 

Ca urmare a suspendării cursurilor cu scopul de a preveni răspândirea coronavirusului, educația 

s-a mutat în spațiul online, unde, ca profesor, am încercat să adaptez conținutul predat, metodele de

predare și evaluare, la noile mijloace de desfășurare a actului instructiv-educativ. Am realizat lecţii

online şi am transmis elevilor resurse de pregătire, la disciplina religie. De asemenea, am ȋncercat și

am reușit sǎ acopǎr ȋntreaga programǎ școlarǎ.

Prof.univ.dr. Ovidiu Pânișoară, relevă punctul central al unei strategii eficiente pentru succesul 

abordării lecțiilor la distanță: „Motivația rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba 

despre motivația cadrelor didactice de a proiecta și a desfășura activități de învățare semnificative, 

autentice, dar și de motivația elevilor pentru învățare. Diferența este că acum feedbackul elevilor 

este mai dificil de obținut, iar dificultățile tehnice constituie câteodată un impediment serios. Cadrele 

didactice trebuie să dea dovadă de creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona de confort 

pentru a face lucrurile ALTFEL în această perioadă.” 

Una dintre provocări a fost păstrarea motivației elevilor. În acest sens, am realizat lecții 

interesante pe platforma Meet, am utilizat teste online și am pus accentul pe feedbackul individual. 

Foarte utile s-au dovedit a fi testele online, avantajele acestora fiind: feedbackul obținut de elevi la 

sfârșitul orei, tema propusă, care se corectează automat, notarea după mai multe teste, performanțele 

elevilor înregistrându-se după fiecare test. În această perioadă de suspendare a cursurilor față-în-față, 

am descoperit metode noi, am învățat un alt mod de comunicare, dar lucrurile sunt doar la început, 

iar copiii au nevoie de sprijin, iar noi – cadrele didactice – avem nevoie de ajutorul specialiștilor 

pentru a compensa educația «convențională» și pentru a face educație modernă, în cadre noi, în care 

trebuie să colaborăm și să învățăm noi înșine. 

Educaţia este activitatea de cultivare, civilizare, disciplinare şi moralizare a omului, iar scopul 

educaţiei este să dezvolte în individ perfecţiunea de care este capabil. Fiind orientată de la om la om, 

educaţia este un act universal de comunicare.  

Educația viitorilor cetățeni, trebuie să fie cea cu interacțiune umană directă ce include toate 

tipurile de comunicare umană. Predarea on-line se bazează, adevărat, mult pe comunicare. Generațiile 

de astăzi sunt familiarizate să socializeze, să comunice mult, să fie mereu conectate între ele prin 

instrumente digitale. De aceea procesul educațional nu va avea mult de suferit, pentru că nu se va 

face în mediul strict formal, standard de până acum. Însă cred că nu trebuie să rămână definitiv on-

line. Din punctul meu de vedere școala nu înseamnă doar ore de curs, înseamnă și socializare, joc, 

alergare, prietenie, program bine stabilit, teme, învățatul atât individual, cât și în grup, păreri 

personale și chiar recreere.  

Elevii nu își vor dezvolta toate aceste ramuri singuri de acasă. Au nevoie să meargă la școala 

care îi va ajuta să deprindă toate acestea. Copilul are nevoie de colectivitate, are nevoie să 

interacționeze cu alți copii, să se dezvolte emoțional și social. Lucru care nu este posibil doar prin 

desfășurarea activităților instructiv-educative în mediul on-line. 
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Școala online 

Prof. Gavrloiu Otilia 

Liceul Teoretic Radu Vlădescu, Pătârlagele, Buzău 

„Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 

redimensionări de conținut și de strategie comunicațională”, afirmă prof. univ. dr. Constantin Cucoș, 

director al D. P. P. D., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Educaţia însumează acţiunile – delibereate sau nedeliberate, explicite sau implicite, sistematice 

sau nesistematice – de modelare şi formare a omului din perspectiva unor finalităţi racordate la 

reperele socioeconomico istorico- culturale ale arealului în care se desfăşoară. 

 Se poate afirma că, educaţia este activitatea complexă realizată în cooperare de educator şi 

educabil în vederea formării şi autoformării asistate, cu scopul dezvoltării personalităţii şi sădirii unei 

mentalităţi pozitiv-contructiviste. 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 

care se poate extinde mai multe săptămâni, profesorii din România sunt provocați să se adapteze rapid 

și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente 

online accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât 

oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

Pandemia ne-a prins pe toți așa cum ne-a prins: fără pregătire psihologică sau emoțională și cu 

multe alte neajunsuri. Sunt atât de multe aspecte pe care nu le putem controla în aceste momente încât 

ne simțim confuzi, neliniștiți, furioși, întreaga noastră rutină a fost brutal întreruptă și e nevoie să 

găsim strategii pentru a face față acestei provocări. 

Chiar și în aceste situații putem să recâștigăm controlul dacă acordăm atenție aspectelor 

importante, dar uneori neconștientizate din viața noastră. În toată această schimbare putem să ne 

păstrăm echilibrul sau mai bine zis să ne reechilibrăm în mod constant dacă avem grijă de noi. 

Dacă vorbim de educație, este un moment de răscruce, poate în sens pozitiv, pentru că a creat 

oportunitatea activării rapide a resurselor online disponibile și îi determină pe profesori să găsească 

împreună soluții alternative de a comunica cu elevii și părinții acestora, de a planifica și de a învăța 

altfel. 

Pentru elevi și părinți, sigur este o conștientizare a cât de multe se pot face acasă cu resursele 

și tehnologia pe care le avem toți la îndemână și le folosim atât de puțin în scopuri de învățare, poate 

și crearea unui obicei de a înțelege și susține mai mult copilul și de a face parte cât mai mult timp din 

viața lui de școlar. 

Consider că, predarea online ar fi necesar să se facă în cunoştinţă de cauză, deoarece mulţi 

profesori nu au ajuns la studii de specialitate asupra impactului tehnologiei asupra copiilor şi nici nu 

cunosc criteriile de evaluare ale acestui impact. Este vremea să formulăm drepturile profesorului și 

ale elevului în şcoala online potrivit igienei mentale şi fizice. 
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„Profesorii noștri sunt, într-o bună măsură, pregătiți să facă față acestei provocări și să 

compenseze inconvenientul și deficiențele instrumentelor digitale disponibile prin creativitate 

didactică, proiectare minuțioasă, instruire personalizată. Oricum, vorbim despre un compromis și o 

încercare de a face tot posibilul într-un context de educație atipic și incomod, mai ales pentru clasele 

mici.” 

Bibliografie: 

https://unibuc.ro/scoala-de-acasa-o-provocare-noua-pentru-elevi-si-o-oportunitate-pentru-

profesori/ 
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Activitățile educative online și imaginea grădiniței 

Prof. Rica Gavriluță   

Grădinița cu Program Prelungit nr. 29 Iași 

Asigurarea un mediu educaţional propice pentru formarea personalităţii fiecărui copil, educarea 

şi instruirea copiilor în vederea dezvoltării de priceperi, cunoştinţe şi aptitudini necesare integrării şi 

adaptării la următoarea etapă, cea a învăţământului primar este misiunea Grădiniței cu Program 

Prelungit nr. 29 din Iași. Încă de la înființare, grădinița noastră, vine în întâmpinarea familiilor tinere 

cu copii de vârstă preșcolară, încercând să devină partenerul acestora în creșterea și educarea copiilor, 

atribuind o importanță deosebită dezvoltării libere şi armonioase a personalității copiilor, în siguranță 

şi securitate.  

Oferta educațională, calitatea actului didactic, participarea preșcolarilor la diverse activități 

educative curriculare și extracurriculare, reultatele obținute, efortul colectiv al cadrelor didactice sunt 

atribute care au condus la cunoașterea unității în comunitate și la creșterea prestigiului grădiniței.  

Rezultatele deosebite obţinute de copiii din grădiniţă de-a lungul dezvoltării lor, au confirmat 

calitatea serviciilor educaţionale oferite şi au motivat cadrele didactice din această instituţie să 

investească în creionarea unei copilării frumoase a tuturor copiilor care trec pragul acestei grădiniţe, 

în care accentul se pune pe dezvoltarea lor din punct de vedere psiho-afectiv, motric, cognitiv, social 

şi educaţional.  

Pilonii educaţiei în învățământul preșcolar sunt: învăţarea prin joc, respectarea particularităţilor 

de vârstă şi individuale ale copiilor, stimularea dezvoltării potenţialului fiecărui copil în parte, 

pregătirea și perfecționarea continuă a cadrelor didactice. Dacă toate cele prezentate s-au realizat cu 

ușurință de-a lungul timpului, în contextul actual, cel al pandemiei cu Coronavirus, unitatea de 

învățământ a trebuit să facă față unor noi cerințe, unor schimbări, iar colectivul didactic să se adapteze 

și să transfere activitățile din sala de grupă în mediul virtual.  

Activitatea cu preșcolarii a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de 

învățământ de perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online. În comparație cu 

școlile, care au putut desfășura în timp real, cu mai mult sau mai puțin success, activități de educație 

online, nevoile preșcolarilor de conectare și contact direct cu educatoarele, adulții și cu alți copii, 

capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emotional, disponibilitatea 

părințilo, au condus către desfășurarea activităților asincron și au făcut învățarea online mai mult 

imposibilă decât posibilă pentru cei mici. ”Școala online” a impus adaptarea demersului educativ la 

o prezență virtuală a echipei educator -părinte – preșcolar, demers care s-a realizat sporadic și destul

de rar.

Activitățile la distanță desfășurate prin intermediul  tehnologiei sunt o realitate la care nici nu 

am gândit cu ceva timp în urmă,  accesul la internet și folosirea dispozitivelor electronice fiind  

limitate pentru copii. De asemenea, rolul important al grădiniței a fost de sprijin pentru părinți, de 

susținere în organizarea unor rutine, momente reper, de acces la activități potrivite pentru copii. Pe 

lângă consilierea părinților, activitatea educatoarelor era orientată pe continuarea relației cu 

preșcolarii și menținerea stabilității relației dintre ei, pe scopul și obiectivele învățării, pe curriculum. 

Pe lângă activitățile specifice de învățare, educatoarele au propus și inițiat demersuri 

educaționale captivante, au oferit preșcolarilor și părinților, sugestii de jocuri și activități în familie 

și au pregătit materiale și pachete educaționale, pe care le-au pus la dispoziția acestora. De asemenea 

și cadrele didactice și părinții au găsit resursele necesare pentru continuarea educației online, dincolo 
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de dificultățile și neajunsurile întâlnite. Sprijinul reciproc și colaborarea cu familia au condus la 

realizarea acestui proces de învățare online.  

Colaborarea cu părinții a ajutat dintotdeauna la atingerea scopului educational, în concordanţă 

deplină cu preocupările, interesele, deprinderile şi aptitudinile fiecărui copil. Preocuparea permanentă 

a cadrelor didactice din grădiniță, pentru formare și perfecționare continuă, realizarea unor materiale 

și mijloace didactice de predare online, experienţele pozitive şi  exemplele de bună practică, 

managementul grupei și parteneriatul eficient grădiniță – familie, conduc la promovarea imaginei 

grădiniței în comunitate în această perioadă. 

Ne place să credem că, Grădinița cu Program Prelungit nr. 29 răspunde cerințelor din ce în ce 

mai complexe a societății actuale, ocupă un loc important în viața copiilor, în ochii comunității și 

toate acestea datorită muncii constante, a efortului depus de colectivul de cadre didactice. 

Referințe bibliografice: 

1. Şerbănescu, D.  – Exemplul în educaţia copiilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967

2. Stoian, M.  – Abecedarul părinţilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972
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ȘCOALĂ, PROMOVARE, TEHNOLOGIE 

prof. ec. GAVRIȘ MIHAELA PATRICIA 

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI VITEAZUL” ORADEA 

Într-o eră a schimbărilor cu o viteză tot mai mare profesorul trebuie să țină pasul cu tehnologia. 

În ceea ce mă privește pot să povestesc experiența personală. Deși nu pot spune că sunt o doamnă în 

etate pentru mine tehnologia și rapiditatea cu care ea se infiltrează în tot mai multe aspecte ale vieții 

noastre reprezintă o problemă. Nu toți profesorii au competențe digitale sau o aplecare spre 

tehnologie. Eu sunt unul dintre acei profesori care iubea luciul lăsat de urma de cerneală a stiloului. 

Cu toate acestea modernizarea nu ține cont de noi, așa că reîntoarsă din concediul de maternitate m-

am găsit în fața unei noi modalități de a interacționa cu elevii. Lecția se transmitea și prin poză, existau 

grupuri pe Facebook, etc. 

Astfel din dorința de a-mi proteja intimitatea și de a rămâne la cutumele mele  după o lungă 

rezistență în a-mi face cont de Facebook, m-am trezit în imposibilitatea de a mai funcționa fără el. 

Odată cu instituirea carantinei, această aplicație a fost singura modalitate de a ține legătura cu elevii 

mei. În primul rând o aveau toți instalată, în al doilea rând erau familiarizați cu ea. Așa că am ajuns 

la o înțelegere cu elevii mei, eu îi învăț despre trecut, ei mă învață despre viitor. 

Având în vedere că am avut ocazia de a avea și ore care presupun practică gastronomică, cu 

ajutorul tehnologiei, telefoanelor smart, fiecare elev poate deveni ambasadorul școlii sale. Am 

convenit împreună cu elevii să documentăm în imagini  munca noastră pentru a putea vedea și cei din 

exterior cum ne desfășurăm orele și astfel prin niște mijloace aflate la îndemână și mai ales gratuit să 

ne facem cunoscute realizările, modul  de predare, atmosfera de la ore și nu în ultimul rând școala 

noastră Colegiul tehnic ,,Mihai Viteazul ” în care descoperim, unii din fața catedrei, alții din spatele 

ei. 
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Elevii își prezintă preparatele realizate în timpul orelor de practică. 

Profesor coordonator Gavriș Mihaela Patricia si elevii clasei a-IX-a H, profil Bucătari din cadrul 

Colegiului Tehnic ,,Mihai Viteazul”, ORADEA, anul 2020. 
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18 IANUARIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A OMULUI DE ZĂPADĂ 

GEANGU-RONCEA ELENA LAVINIA 

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 4 VĂLENII DE MUNTE, PRAHOVA 

Este o zi obișnuită de duminică. O zi de duminică în care,școala fiind tot în mediul online și 

conducând o clasă I, clasă ai cărei elevi acum deslușesc tainele scrisului, îmi pregătesc cu grijă, cu 

răbdare și simț de răspundere materialele pe care le voi folosi în predarea cunoștințelor zilele 

următoarele. Și, cum tot butonam internetul, că doar acum aceste materiale sunt ,,la mare căutare,,, 

descopăr că pe data de 18 ianuarie este Ziua Internațională a Omului de zăpadă. 

Imediat mi s-a umplut sufletul de bucurie și fără să stau mult pe gânduri, mi-am zis că 

disciplinele de luni vor fi toate dedicate aceste zile, care cu siguranță îi va surprinde și pe copii și le 

va trezi și mai mult interesul. Zis și făcut! 

Prima oră, ora de Comunicare în limba română, a început prin rostirea unei ghicitori: 

,, Stă pe loc și nici nu-i pasă 

Și-i atâta de răcit! 

Dar nu vrea să vină-n casă... 

Că nu-i place! – L-ați ghicit? ,,al cărei răspuns l-au rostit imediat ,,Este 

omul de zăpadă!,, , ,, Este omul de zăpadă!,, 

Am continuat activitatea , iar captarea atenției a fost făcută cu ajutorul Poveștii omului de 

zăpadă (https://m.youtube.com/watch?v=fGOvwmwJ3ho), apoi am purtat o discuție legată despre 

aceasta. Ca să îî dezmorțesc puțin, i-am rugat să asculte cântecul ,, Omul de Zăpadă,, al lui Mihai 

Constantinescu , un cântec ușor și dedicat în totalitate lor, copiilor. 

 (https://youtu.be/RfQpkTYD1oM), după care am rezolvat exercițiile propuse pe o fișă, 

distribuită de Editura Didakticos: 

Ne-am amuzat puțin când am cerut să-mi spună ce ar pune ei omului de zăpadă în loc de nas dacă 

acesta ar fi alergic la morcov. Mi s-a răspuns începând de la crenguță, cartof, până la castravete, 
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microfonul de jucărie și chiar o sticlă. Am rezolvat și al doilea exercițiu, în care ni se cerea să 

decupăm atâtea cerculețe din hârtie albă câte litere cuprinde prenumele nostru.  Iată – i! 

La ora de Arte vizuale și abilități practice , am continuat cu noi informații despre omul de 

zăpadă și am urmărit un video cu 7 lucruri uimitoare despre el (https://epochtimes-

romania.com/news/e-ziua-internationala-a-omului-de-zapada-lily-si-7-lucruri-uimitoare-despre-el-

video---256409), după care , așa au dorit ei,ne-am împărțit în 2 ,unii dorind să construiască omul de 

zăpadă din vată sau discuri demachiante 

iar cea de-a doua categorie a dorit ,,să se joace cu făină,, ( le promisesem de ceva timp că o 

folosim)     

Ca să ne mai amuzăm puțin , la finalul orei de AVAP, respectiv finalul cursurilor pentru ziua 

de astăzi , le-am citit poezia ,, Omul de zăpadă și iepurașul,, poezie scrisă de doamna Vali Slavu. 

A fost o zi încărcată,o zi în care am aflat noi cunoștințe , o zi care ne-a trezit mult interes și 

bunăvoință.  

Atunci când informațiile vin din sfera lor, a copiilor, când și noi cei mari retrăim copilărismele 

vârstei lor, totul ni se pare ușor, totul are un parcurs lent și cu rezultate fantastice, așa cum se poate 

lesne vedea din lucrările lor, ale minunilor mele. 
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Școala online 

Profesor învătământ preșcolar Generalu Andra-Mihaela 

În acest context, când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 

informațională, apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional utilizând calculatorul în educație 

prin crearea de competențe digitale oferind tinerilor o pregătire diversificată în viitor.  

Din data de 11 martie 2020, au apărut schimbări în desfășurarea actului educațional, odată cu 

închiderea școlilor și trecerea la sistemul de învățământ online. O parte dintre profesori au optat să 

le dea de lucru elevilor înainte de a intra în perioada de izolare, iar o alta parte,  a continuat să fie în 

legătura cu grupa folosind platforme online, sau chiar să se filmeze predând.  

Perioadă aceasta dificilă a pus la încercare modalitățile cadrului didactic de adaptare la situația 

în care ne aflam, resimțind o mare schimbare când s-a trecut de la învățământul tradițional, la cel în 

mediul online. 

Învățământul preșcolar are, ca participanți activi copiii, părinții și bunicii, deoarece ei sunt 

necesari în actul educațional pentru o dezvoltare afectivă, cognitivă și psihomotorie cât mai 

armonioasă a acestora.  

Ajutorul familiei în contextul educațional prezent este foarte important, deoarece copiii învață 

cu ajutorul unui adult ori a unei persoane de vârstă mai mare; copiii nu au discernământ și nu pot 

face diferența dintre bine și rău. Ei descoperă lumea înconjurătoare prin încercare și eroare, prin 

atingere, observare, dar mai ales prin explicațiile primite de părinți/ bunici, dezvoltându-și astfel 

relația cauză-efect.  

Copilul învață prin imitare, iar cea mai bună modalitate de dobândire de noi cunoștințe și de 

înrădăcinare a acestora, este jocul. Jocul didactic este prezent în fiecare dintre activitățile derulate de 

educatori; prin joacă aceștia învață să respecte reguli, dar și să ducă la sfârșit o sarcină dată, la început 

cu ajutor, apoi singuri. 

Personal, ca și profesor în învățământul preșcolar, în momentul în care am conștientizat  ceea 

ce se întâmplă în jurul meu, am avut un mare șoc la gândul că nu îmi voi mai putea vedea preșcolarii 

cu care am dezvoltat, o relație de afectivitate ce necesita contact fizic. Analizând această situație 

dată, mi-am făcut un plan pentru a-mi continua activitatea didactică, folosindu-mă de rețelele sociale 

și de diversele aplicații ce puteau să vină în sprijinul meu, al părinților și bineînțeles în al 

preșcolarilor.  

Fiind cu toții despărțiți fizic unii de ceilalți, dar având fiecare un mijloc tehnologic ( tabletă, 

laptop ori smartphone), am propus părinților utilizarea grupului privat de WhatsApp pe care îl aveam 

format încă din primele zile de școală. Ulterior, noi am început să folosim și platforma online Google 

Classroom.  

Feedback-ul pe care l-am primit din partea părinților a fost unul neașteptat, copiii au răspuns 

foarte bine acestei idei și astfel, primul pas în lupta continuării predării – învățării – evaluării a fost 

realizat. Așadar, noi educatoarele  de la grupă, am continuat de unde am rămas cu materia pe fiecare 

domeniu experențial în parte, postând zilnic sarcini de lucru explicate pe etape. 

Activitățile derulate pe parcursul perioadei în care cursurile au fost fizic sistate, au decurs 

conform orarului stabilit la începutul anului școlar, ținând cont de curriculum educației timpurii și de  
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particularitățile de vârstă ale copiilor. Aceste activități  au fost zilnic realizate sub formă de activități 

integrate, având zi de zi  două activități  obligatorii care au avut mereu legătură una cu cealaltă, 

îmbinate fiind una cu cealaltă.  

Activitățile desfășurate  pe domenii de dezvoltare au fost  însoțite zilnic de: întâlnirea de 

dimineață, mesajul zilei, activități pe centre de interes, momentul de poveste și cel de mișcare. 

Transmise pe grupul de WhatsApp și pe platforma Google Classroom, acestea erau citite de părinți 

și date mai departe copiilor, ca mai apoi să fie realizate sarcinile de lucru, apoi pozate sau filmate și 

trimise în comentariile fiecărei postări în parte.  

În concluzie, activitățile online desfășurate cu grupa de copii implică atât cadrele didactice, 

preșcolarii, în special părinții sau bunicii. Sprijinul acestora din urmă este unul substanțial, fără ei nu 

am putea fi realizate sarcinile propuse zi de zi.  Evaluarea în grădinița de copii în contextul pandemiei 

presupune o relație strânsă între educator și părinți, o permanentă comunicare între aceștia.  

Bibliografie: 

1. Cerghit I., Metode de învățământ, Editura Polirom, 2006, Iași.

2. Neagu G., Șanse de acces la educație în societatea românească, Editura

Lumen, 2012 Iași. 

3. Cojocariu V. M., Teoria și metodologia instruirii, Editura Didactică și Pedagogică, 2004,
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Promovarea imaginii școlii prin participarea elevilor 

la activități educative școlare și extrașcolare în mediu on-line 

Autor: prof. Luminița-Filofteia GEORGESCU, 

Liceul ”Charles Laugier” Craiova 

Având în vedere situația globală provocată de Coronavirusul Covid-9, Guvernul României a 

anunțat închiderea școlilor și, puși într-o situație de criză, profesorii au căutat diferite metode de e-

learning pentru a își susține atât orele de predare și evaluare cât și activitățile educative școlare și 

extrașcolare.  

Desfășurarea activităților educative, școlare și extrașcolare, însoțită de mediatizarea acestora, 

reprezintă promovarea prin care școala își construiește imaginea atât la nivel local, cât și județean sau 

național.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate, se realizează, în 

primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii 

interesați de acest aspect, dar și prin activitățile educative școlare și extrașcolare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul 

de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativă a elevilor.  

Participarea la aceste activități, face ca elevii să fie mai activi în viața socială, să se implice în 

nevoile comunității și să fie conștienți de rolul lor în societate. 

Pagina web a oricărei școli, ar trebui să conțină o secțiune destinată activităților educative, 

permanent actualizată. Cum situația pandemică o impune, aceste activități trebuie să se desfășoare 

on-line. 

Printre activitățile educative care se pot desfășura on-line se regăsesc vizitele virtuale la 

expoziții de diferite genuri și muzee. Se pot trimite elevilor link-uri de ”vizitare”, accesibile un timp 

limitat, apoi aceștia pot fi invitați la dezbateri sau se pot iniția concursuri în care să raspundă la 

anumite cerințe, individual sau pe grupe; pe baza răspunsurilor se pot stabili ierarhii, recompense și 

premii. 

Site-urile cu experimente și explicații științifice pot transforma elevii în adevărați exploratori 

fără a fi limitați la abilitățile, atitudinile și competențele prezentate în curricula de științe. Cu bagajul 

de cunoștințe format, se pot organiza competiții între elevii diferitelor instituții de învățământ, unde 

aceștia să-și valorifice cunoștințele, sub îndrumarea on-line a cadrelor didactice de științe,  realizând 

filme cu experimente proprii, machete, postere, prezentări Power Point, etc. 

Pentru elevii pasionați de activități concrete sau de meșterit, există site-uri cu o mulțime de 

materiale video și cursuri care deschid ușa către lumea abilităților practice, și, sub îndrumarea unor 

cadre didactice, pot să elaboreze lucrări proprii pe care să le prezinte în filme, albume, postere. 

Teatrele sunt închise în această perioadă, trecând prin momente dificile, însă pentru că 

mulțumirea artiștilor a fost, este și va rămâne în primul rând satisfacția publicului larg, sunt puse la 

dispoziție piese ce pot fi vizionate on-line. La recomandarea profesorilor de limba și literatura 

română, elevii pot urmări o serie de piese de teatru. Pentru a măsura concentarea, memoria și 

creativitatea acestora, elevii pot fi antrenați să elaboreze propriile impresii cu privire la piesele 

urmărite, iar cele mai bune esseuri se pot încărca pe site-ul școlii. 
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Rezultatele, produsele, recompensele, trebuie făcute publice pe pagina web, facebook, 

publicații de orice fel, emisiuni radio-TV, postere, pliante, broșuri etc, fără modestie, pentru a crea 

propria identitate școlii și viabilitatea acesteia în condiții de concurență. 

Astfel, promovarea activităților extracurriculare, realizate în Liceul ”Charles Laugier”, 

determină creșterea popularității în rândul absolvenților de gimaziu și liceu, conducând la îndeplinirea 

planului de școlarizare la liceu și sporind în fiecare an numărul de elevi înscriși la clasele de asistenți 

medicali din cadrul școlii. 
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„PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII”/ Școala online 

Georgescu Marilena Camelia, profesor 

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Arad 

Răveanu Monica, profesor 

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Arad 

Promovarea imaginii școlii trebuie să constituie o prioritate a oricărei unități școlare, în scopul 

formării unei imagini instituționale pozitive în comunitate, deoarece școala este dependentă de 

libertatea de alegere a elevilor și părinților acestora. Școala noastră, în ochii comunității, este 

rezultatul unei munci constante. 

Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem 

promova. În condițiile pandemiei de CORONAVIRUS, școala față în față a fost substituită cu școala 

online producând o schimbare radicală  în sistemul de învățământ Atât elevii cât și cadrele didactice 

s-au aflat în fața unei mari provocări, aceea de a se adapta din mers  la tehnologiile informațiilor și

comunicațiilor.

Există modalități multiple de promovare a imaginii școlii, iar în condițiile în care școala se 

desfășoară în sistem online,  internetul devine  un mediu de promovare nelimitat, prin care o școala 

își poate construi o imagine. 

Prin intermediul unui site sau a unei platforme pot fi prezentate rezultatele obținute  în urma 

participării la diferite competiții, concursuri, simpozioane etc. ,pot fi comunicate informații utile 

elevilor și părinților (structura anului școlar, informații privind obținerea burselor )  pot fi promovate 

activitățile desfășurate în școală, activitățil de combatere a violenței  în  unitatea școlară, de 

promovare a  toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv etc. 

Aceste activități si informații fiind prezentate părinților și membrilor comunității prin 

intermediul internetului, contribuie semnificativ la construirea unei imagini pozitive a școlii. 

Noile reguli pentru predarea online   permit părintelui,  tutorelui legal instituit sau susținătorului 

legal al elevului minor sau unui  membru al familiei în grija/supravegherea căruia este încredințat 

elevul minor să participe la lecțiile online. Spre deosebire de lecțiile desfășurate în sala de clasă,, 

părinții sunt prezenți la ore alături de copiii lor. Astfel,  printr-o  prestație de calitate, fiecare cadru 

didactic poate contribui la formarea  unei imagini pozitive a instituției școlare. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 

Bibliografie: 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Georgescu Mihaela Simona   

Școala Gimnazială Galeșu 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: școală-elevi-părinţi. Educația este obligatorie, dar din fericire 

nicio instituție nu poate forța alegerea.  

“Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a 

elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. 

Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul 

educaţional la nevoile în schimbare ale “clientilor”.  

Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional, de investigațiile 

făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de calitatea profesorilor care susțin 

educația. 

Evaluarea calității o fac beneficiarii, după realizarea prestațiilor educaționale. Promovarea 

imaginii școlii implică o activitate umană sau un sistem de activități orientate spre satisfacerea 

cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali. 

Promovarea modelelor de bune-practici reprezintă o una dintre cele mai eficiente şi puţin 

costisitoare strategii de menţinere a mediului competitiv dintr-o organizaţie. 

Școala Gimnazială Galeșu din comuna Brăduleț este una dintre cele mai vechi școli din județul 

Argeș fiind înființată în anul 1838. 

Pentru o promovare continuă a activităților școlii și pentru o permanentă îmbunătățire a calității 

la nivel instituțional, școala încearcă să își dezvolte permanent programele educaționale, să își 

păstreze renumele de școală cu rezultate bune la examenele naționale, la concursurile școlare și 

extrașcolare, o școală în care cadrele didactice sunt interesate permanent de perfecționare, de calitatea 

actului educational. 
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Imaginea școlii de astăzi 

Prof. Georgiu Mădălina Maria 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Vaida Voevod” Bobâlna, jud. Cluj 

Imaginea unei unități de învățământ se construiește în timp și depinde întotdeauna de mai mulți 

factori. În comunitate, este văzută ca fiind  o școală foarte bună aceea în care predau dascăli dedicați 

cu tot sufletul modelării celor care vor fi adulții de mâine, în care elevii rezonează cu aceștia, fapt 

demonstrat prin rezultatele obținute la diverse examene, competiții și în cadrul activităților 

extracurriculare, dar și în care există dotările necesare unui act educațional de calitate. 

O caracteristică esențială a unui dascăl este adaptabilitatea la orice fel de schimbare ce poate să 

intervină în școală, la ora de curs sau în afara ei. Trecerea temporară a lecțiilor în mediul virtual a 

adus cu sine multe schimbări evidente și o reorganizare a modului de predare. În continuare, însă, se 

mizează pe respectarea principiilor didactice, pe flexibilitatea strategiilor didactice și pe implicarea 

elevului în activități de explorare și investigare de probleme care răspund nevoilor actuale ale 

acestuia. Deși o provocare mare la început, folosirea resurselor digitale în predarea online a contribuit 

la creșterea calității actului educațional, într-un context în care elevii deja petreceau mult timp în 

mediul virtual. 

Avantajele utilizării materialelor digitale se pot observa și în cazul predării matematicii, materie 

considerată o adevărată provocare de către mulți elevi. O mai bună însușire a noțiunilor specifice 

acestei discipline este facilitată de corelarea noțiunilor ce par la început a fi abstracte cu situații 

punctuale din viața reală. Concepţia modernă asupra educaţiei presupune folosirea din plin a învăţării 

dirijate și spontane și consideră învăţarea drept acțiunea principală a dezvoltării inteligenţei elevului 

și o normare de bază a procesului de largă sociabilizare. O metodă modernă de învăţare presupune 

utilizarea algoritmilor și conceptelor matematice de bază în activitatea cotidiană a elevului, precum 

și integrarea elementelor digitale în procesul de învățare. 

Matematica făcută „cu creionul și hârtia”, respectiv „cu creta și tabla” e necesar a fi înlocuită 

cu situații de învăţare captivante și atractive, care să implice elevul în căutarea de soluții, să-i 

stimuleze și să-i dezvolte încrederea în capacităţile sale intelectuale, determinându-l să devină 

propriul său conducător în cunoaşterea și utilizarea conceptelor matematice. 

Mijloacele de învățământ utilizate au meritul de a asigura o bază intuitivă, perceptivă, concret-

senzorială și sugestivă activităţii de învăţare și, în același timp, de a vehicula informații bogate, bine 

selectate, prelucrate și transpuse în perspectivă didactică. Sprijinind perceperea, asimilarea şi 

înţelegerea noilor conţinuturi de către elevi, ele reuşesc să le trezească interesul, să îi sensibilizeze, 

să îi stimuleze şi să le impulsioneze activitatea, mărind considerabil gradul lor de participare în 

activităţile instructiv-educative.1 

Așadar, în cazul matematicii și nu numai, fie în sistem online, fie față în față, calitatea actului 

educațional în care este integrată și componenta digitală, precum și implicarea elevilor determină 

obținerea unor rezultate deosebite la examene și competiții, care determină la rândul lor întărirea unei 

imagini pozitive a școlii în comunitate.  

1Muşata Bocoş, MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT în : Vasile Chiş (coord.), Miron Ionescu (coord.), PEDAGOGIE -

Suporturi pentru formarea profesorilor, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pp. 162-163. 
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Influența resurselor digitale în activitățile cu preșcolarii 

Prof. înv. preșcolar Georgiu Valeria Monica 

Grădinița P. P. ,,Dumbrava Minunată”     

Structura Grădinița P. P. ,,Prichindelul” Hunedoara 

Integrarea componentei digitale în procesul de predare reprezintă o nouă cale de învăţare 

eficientă, valabilă la toate nivelurile și disciplinele preşcolare și şcolare. Resursele interactive 

angajează, practic, o modalitate de evidențiere a diferitelor categorii de valori, teorii şi cunoştinţe 

existente în planurile şi programele şcolare. Şcoala, dar și grădinița trebuie să ţină pasul cu tehnologia, 

să înțeleagă și să-i anticipeze impactul asupra modului de învăţare. 

Multitudinea resurselor educaționale interactive din mediul virtual au oferit celor ce instruiesc 

o libertate şi o flexibilitate mai mare. Folosirea Internetului de către copii nu mai este astăzi ceva

neobișnuit. De la cele mai fragede vârste, aceștia deprind abilități de utilizare a dispozitivelor mobile,

cum ar fi smartphone-urile, tabletele sau chiar laptop-urile.

Învățarea care pune accentul pe participarea preșcolarilor reprezintă un tip de instruire care îi 

dă copilului un rol activ în procesul de învăţare. Afinitatea dintre copii şi Internet a dat naştere mai 

multor proiecte orientate înspre aceștia, dar mai ales a dus la adaptarea metodelor de predare și a 

resurselor utilizate la noul context. Acest proces a fost accelerat și de situația neobișnuită cu care ne-

am confruntat începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020.  

Familiarizarea cu computerul încă de la vârsta preşcolară constituie pentru copii un atu, dacă 

este făcută cu înțelepciune, din cel putin două motive: primul, pentru că noile tehnologii au invadat 

pur şi simplu viata socială și al doilea, pentru că sunt omniprezente în administrație, în educație, în 

domeniul muncii în general. 

Calculatorul nu este folosit pentru a înlocui activitatea de predare a educatoarei, ci pentru a veni 

tocmai în sprijinul acesteia. S-a constatat la preșcolari îmbunătățirea simțului de observație, dar și 

completarea cunoștințelor cu altele noi în urma combinării metodelor tradiționale cu cele moderne ce 

implică o componentă digitală. 

Informaţiile suplimentare dobândite dau posibilitatea de a efectua simulări, cresc gradul de 

motivare, dezvoltă strategiile de gândire şi totodată plăcerea de a învăța. Cunoştinţele însușite și 

posibilitățile de transfer ale acestora spre rezolvarea sarcinilor de tip şcolar vor contribui la o mai 

bună integrare a copilului în clasa pregătitoare și mai apoi în clasa I. 

Utilizarea resurselor digitale interactive oferă o altă experiență copilului prin noutatea situației 

de învăţare și fără îndoială face parte din strategiile care-l vor "învăța cum să învețe" şi-l vor ajuta să 

se adapteze mai uşor la mediu, fapt ce va duce și la creșterea reputației unității de învățământ pe care 

acesta a absolvit-o.  

Bibliografie: 

Tehnologia informației si comunicaţiei - ghid pentru cadre didactice, Bucureşti, 2002 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Gergely-Kovacs Katalin 

Libertatea este o condiție de bază a existenței vieții creatoare. 

Dezvoltarea este un drum clar către independență. Cucerirea independenței începe cu prima 

inițiere în viață. În timp ce ființa se dezvoltă, se autoperfecționează și depășește toate obstacolele pe 

care le întâlnește în viață. În copil acționează o forță vitală pe care îl călăuzește spre evoluția sa. 

Legile naturale ale dezvoltării umane, ca proces poate fi ajutat de mediu și de adult, dar poate 

fi împiedicat tot de mediu și de adult.  

Autonomia este absolut natural pentru copil. Independența funcțională „Ajută-mă să fac 

singur!”apare între vârsta de 0-3 ani. Nevoile de bază sunt ceva ce aparțin vieții, ceva ce putem numi 

forță divină. Această forță vitală a evoluției îl stimuleză pe copil spre acțiuni autonome și, atunci când 

copilul crește normal, fără ca activitatea lui să întâmpine obstacole, se manifestă în ceea ce numim 

bucuria de a trăi. Aceste cuceriri ale independenței sunt pașii a ceea ce numim „dezvoltarea firească”. 

Dacă examinăm dezvoltarea naturală, putem s-o definim cucerirea unor grade diferite de 

independență, nu numai în domeniul psihic, și în cel fizic. 

Nevoia de libertate este prezentă în fiecare copil și trebuie să i se cultive printr-o grijă plină de 

dragoste, ca să se dezvolte ca parte integrantă a personalității. Această grijă trebuie să înceapă de la 

vârsta cea mai fragedă, înainte de perioada rațiunii. 

 Pentru echilibru copii au nevoie de limite să controleze energia. Așa cum natura creează înainte 

de naștere, mediul adecvat trupului fizic al omului, tot astfel educatorul trebuie să se îngrijească pe 

copil. 

Libertatea alegerii duce la demnitatea umană. Copiii au nevoia de libertatea de mișcare, de a 

explora și de a descoperi independența. Cu toate acestea, echilibrul între libertate și limite, respectul 

și mediul de învățare sunt elementele necesare care permit copiilor să se joace și să învețe în armonie. 

În cocluzie putem afirma că există o relație importantă între libertate și disciplină. Relația dintre 

libertate și disciplină este un element esențial pentru auto-dezvoltarea unui copil. 

Printr-un mediu în care copilului i se permite să facă alegeri pentru ei înșiși, voința copilului se 

poate dezvolta în mod corespunzător, iar copilul va găsi împlinire. În cazul copiilor care le primesc 

libertatea de a dezvolta abilitățile necesare, acest lucru va duce la o libertate mai mare și se va extinde 

dincolo de grupă. 

Educatia extracurriculara (realizata dincolo de procesul de invatamant) isi are rolul si locul bine 

stabilit in formarea personalitatii copiilor nostri. Educatia prin activitatile extracurriculare urmărește 

identificarea si cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață 

civilizat, precum si stimularea comportamentului creativ in diferite domenii. Incepând de la cea mai 

fragedă vârstă, copiii acumuleaza o serie de cunostinte punandu-i in contact direct cu obiectele si 

fenomenele din natura. 

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm 

grădinița cu viaţa. 
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Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 

extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite copiilor cu dificultăţi de afirmare în 

mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest 

cadru, numeroşi alţi factori acţionează pozitiv. 

Exemple de activitati extrascolare organizate în mediul on-line. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

în mediul on-line – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului nostru. Ele oferă copiilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 

procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 

local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 

naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 

învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor. 

Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza si 

orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, pictura. 

Spectacolele  constituie o formă de activitate extracurriculară în mediul online, prin care copilul 

face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 

majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 

sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 

copilului sau nu, asupra dezvoltării elevilor. 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă intr-o lume dominată de mass media şi ne referim 

la televizor, calculator si internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor 

noştri in nişte persoane incapabile de a se controla comportamental, emoţional şi mai presus de toate 

slabi dezvoltaţi intelectual. 
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Importanţa activităţilor educative realizate online 

Profesor învăţământ preşcolar Gheorghe Livia Mădălina 

Grădiniţa cu P. P. nr. 4, structură Grădiniţa cu P. P. nr. 8 

Localitatea Alexandria / Judeţul Teleorman 

Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care 

copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important respectul pentru moştenirea culturală 

a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi. 

În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să se bazeze pe un 

schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de 

creştere şi dezvoltare a copiilor. 

Grădinița este importantă pentru copil. Colectivitatea de copii e distractivă, e motivantă, 

stimulează creativitatea, imaginația, gândirea, îi creează o stare de bine. Mergând la grădiniţă, copiii 

descoperă lumea. Sunt primii pași în procesul de învățare. Copilul va trece prin experiențe noi, va 

prinde curaj, va explora, va avea inițiative, va rezolva probleme, va deveni independent și tot mai 

responsabil, își va face prieteni noi. 

Contextul actual, declanșat de pandemie, măsurile întreprinse de societate în vederea depășirii 

unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea unor noi modalități de comunicare 

și colaborare. Indiferent de tipurile de servicii pentru educație timpurie care răspund nevoilor familiei 

şi copilului, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia partenerială dintre educatori şi 

părinții copilului. 

Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială pentru a oferi sprijin educațional prin 

intervenții coerente și consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a copilului. 

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot 

fi o oportunitatea de a întări relația familie-grădiniţă de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor. 

Copiii resimt în mod diferit schimbarea în online. Printre cele mai mari provocări pe care le 

întâmpină se numără: scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre educator-copil sau dintre 

copii; pot dezvolta un program neregulat de odihnă; sunt izolați de colegi și de prieteni; au nevoie de 

o perioadă de adaptare și de reguli potrivite.

Pentru că aceștia se află în proces de formare și funcționează diferit, au nevoie de sprijin, de 

comunicare și de susținere din partea familiei și a grădiniţei ca parteneri în educația lor. Dar 

provocările sunt semnificative pentru toți: familii, profesori, comunități. 

Dacă mulți părinți sunt stresați și nu fac față pentru că fie nu au cu cine lăsa copii acasă în 

timpul serviciului, fie lucrează de acasă și nu pot supraveghea copiii în același timp, profesorii încă 

se adaptează la pedagogia digitală și învață principiile predării/ învățării online. 

Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale grădiniţei să se completeze în 

contextul actual (și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție. 

Este deosebit de importantă colaborarea educator- părinte pentru activități atractive pentru 

copii, cât timp stau acasă. Părinţii pot realiza împreună cu copilul desene, afișe, decupaje de materiale 

sugestive cu reguli de igienă: spălatul pe mâini, evitarea strănutului sau tușitului cu palma la gură, 

dezinfectarea jucăriilor; Pot exersa încă de acasă anumite rutine, pe algoritmi care vor fi impuși în 

grădiniță, punând totul sub formă de scenetă, piesă de teatru. Astfel, introducând un personaj negativ, 

numit COV, ale cărui intenții rele să fie dejucate, zădărnicite de reușitele eroului pozitiv (copilul), 

prin acțiunile sale, se poate exersa descălțarea la intrarea în casă, spălarea pe mâini imediat la intrarea 

în casă, dezinfectarea propriilor jucării. 
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În jocuri se poate introduce termenul de distanțare fizică, astfel încât copilul să înțeleagă cum 

anume ne păstrăm sănătatea dacă ne jucăm de la o anumită distanță față de alt copil sau față de 

educatoare. 

Citirea poveștilor cu un subiect interesant, care se leagă de experiența copilului, îi poate trezi 

interesul și îl poate ajuta în dezvoltarea unei abilități socio-emoționale. 

Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor (lipsa de comunicare, percepții 

diferite), criza poate fi o oportunitate pentru o transformare pozitivă foarte interesantă. 

Pentru a comunica eficient cu părinții, adaptându-ne la cerințele actuale, este nevoie să știm 

foarte clar ce, cât și cum comunicăm. 

Comunicarea unor hotărâri, decizii, mesaje de informare, material audio- video care să conţină 

activităţi instructiv- educative pot fi transmise prin intermediul platformelor Whatsapp, Zoom, Meet, 

Facebook, organizate sub forma unor întâlniri de informare cu un număr de participanți variabil, în 

funcție de performanțele aplicațiilor folosite. 

Nu există proces educativ separat, el are loc acasă, la școală și în societate. De aceea, este atât 

de important să existe o comunitate unită, în care fiecare membru contribuie cu resurse, dar și cu 

compasiune, pentru același scop: binele copiilor. 
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O mie și una de... pagini 

Material realizat de profesor limba franceza - Gheorghe Roxana        

Scoala Gimnaziala nr. 308, Sector 4, Bucuresti 

Copiii citesc?! Da! Paradoxal, nu? Cu prețul unui mic efort de timp și cu o bună colaborare, 

anul acesta, la preluarea unei noi clase în calitate de diriginte și în imposibilitatea de a realiza activități 

extrașcolare mi-au venit o mulțime de idei... 

Încurajată și apoi susținută de domnișoara profesor de limba română, una dintre ele a luat 

naștere sub numele de ,,Astăzi citesc eu”.         

Activitatea constă în lectura câtorva pagini citite cu voce tare de către un copil pe zi, de luni 

până vineri. Pe parcursul unui an școlar ne propunem să citim ,,o mie și una de...pagini”. Știu că sună 

bine, dar ce înseamnă aceasta? Păi, ar putea fi zece cărți de o sută de pagini sau cinci cărți de 200 de 

pagini... 

Pentru unii poate părea mult, pentru alții prea puțin. Oricum ar fi, pe lângă faptul că putem crea 

un moment de care să ne aducem aminte cu drag în vremuri mai bune, pe termen lung, această 

îndeletnicire ar putea deveni un gest reflex care să îi însoțească pe copii pe parcursul întregii vieți 

(cine știe, orice profesor visează la viitorul strălucit al elevilor lui, nu?) și pe care să îl practice cu 

plăcere individual, cu gândul la zilele în care își citeau unii altora alături de profesorii lor. 

Pandemia este cea care a favorizat acest proiect, având astăzi acces la copiii cu care lucrăm mai 

mult ca niciodată. 

Avantajele activității? 100%. Copiii citesc toți și poți fi sigur de aceasta. Nu mai pot amâna 

lectura sugerată de pe-o zi pe alta, cum obișnuiau să facă. Își îmbunătățesc abilitatea de a citi fără a fi 

stânjeniți de nimeni și de nimic. Lucrând online, microfoanele sunt închise și nu poate face nimeni 

gălăgie sau scăpa vreo replică nelalocul ei care să determine copilul să fie reticent în privința cititului 

așa cum s-ar fi putut întâmpla la școală. Părinții sunt mulțumiți și ne susțin asigurându-se că nu 

lipsește nimeni de la activitate. Un proiect sustenabil a luat naștere și avantajele nu se opresc aici... 

Având în vedere că trăim într-o societate care pune preț nu doar pe cunoștințele dobândite la 

clasă, ci și pe creativitate, consider că lectura este modalitatea ideală (pe lângă vizionări și audiții de 

tot felul, pe care le putem face tot grație pandemiei) de a atinge acest obiectiv. Copiii sunt direct 

monitorizați de profesori, în demersul lor. Sunt explicate cuvinte, expresii, semne de punctuație, sunt 

corectate aspecte legate de intonație, copiii având ocazia să se audă citind și să se autoevalueze. 

Activitatea este încă la început și așteptăm cu nerăbdare să culegem roadele pe care nu putem 

decât să ni le imaginăm. Sunt convinsă că dacă ne rupem puțin din timpul nostru, vom avea parte de 

elevii pe care îi dorim, iar ei vor fi conștienți de valoarea efortului lor și încântați de oportunitățile 

care le vor ieși în cale mulțumită acestor proiecte la care participăm toți: profesori – copii – părinți. 

Ce parinte nu își dorește să aibă copilul la o școală vizionară, implicată în dezvoltarea pe termen 

lung? Ce copil nu își dorește să aibă atât de multe activități extrașcolare încât să nu știe ce să aleagă 

mai întâi? Ce profesor nu își dorește să primească zilnic din partea părinților uneori copleșiti de timp 

și de timpuri câte un mesaj de mulțumire, apreciere sau recunoștință pentru efortul depus sau 
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inimioare de la copilași? Ce manager de școală nu își dorește să vadă că i se umplu clasele cu copii, 

aduși aici tocmai grație acestor activități care fac diferența între trecut și viitor? 

Astfel de inițiative contribuie fără dar și poate la îmbunătățirea performanței școlare a elevilor 

grație unui fond emoțional bun, a unei colaborări armonioase între toți factorii implicați și implicit la 

dezvoltarea imaginii școlii. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII, ȘCOALA ONLINE 

Prof. înv. primar Gheorghiță Cezarina   

Școala Gimnazială ,,Mihail Andrei,, Buhuși 

În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregatită prea putin să facă față unor cerinte tot 

mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi 

educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant.  

Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în continua 

schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare infinit, prin 

care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti (elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea 

mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra 

școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional.  

Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate formele de acțiuni 

turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte instituții  
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Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare.  
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Online Evaluation 

Gheorghiță-Schipor Laura-Maria, profesor limba engleză,   

Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari 

Nowadays, schools are gradually shifting from traditional paper-based evaluations to online 

evaluation systems. 

Fair and error-free evaluation practices and timely result delivery is a must in the highly 

competitive education scene. Digital evaluation systems help to overcome the challenges faced by 

examiners in the most efficient manner. The adoption of online evaluation systems has made life 

easier for teachers who undergo a tremendous amount of stress during the examination time. 

Online evaluation systems simplify the labour-intensive task of manually collating and 

correcting answer papers and sharing the results. It cuts the costs that go into printing and distributing 

the question/answer papers with students and examiners. With online evaluation systems, you can 

quickly scan and mark paper-based answer scripts digitally. Evaluating these answer scripts and 

creating reports will take only half of the time through the online system. 

At its core, evaluation of answer scripts is challenging. Examiners have a tough time assessing 

huge volumes of answer scripts belonging to students of various education levels. They assess a 

student’s knowledge in several different subjects and their basic to advanced learning levels. Online 

exam administration and evaluation systems make it easy to provide a personalised learning 

experience for the students as their scores, grades and performance are tracked in the centralised 

system. Online evaluation systems have specifically reversed the difficulties that came along with 

paper-based evaluation.  

These systems help to: 

➢ Centralise and streamline exam administering and assessment,

➢ Reduce high cost, effort and time taken to evaluate the answer sheets manually,

➢ Scan and encrypt copies of answer sheets for quick and secure sharing,

➢ On-screen evaluation of paper-based descriptive answer scripts,

➢ Cuts down the chance for malpractice and improves reliable assessment of answer sheets,

➢ Options to add comments and feedback for student’s reference,

➢ Auto grading features to reduce human errors,

➢ Evaluate answer scripts from a desktop, laptop or web-enabled device,

➢ Easy retrieval of answer scripts as per request from students or teachers,

➢ Keep track of each student’s result and ranks,

➢ Check specific results of a student and map their progress over time.

The timely evaluation facilitated by online platforms brings down the waiting time and provides 

instant exam results to the students. With such immediate feedback mechanisms, a student can 

analyse their academic progress, their strengths and weaknesses quickly. The online evaluation 

process also frees up the time of the teachers so they can focus on the academic development of the 

students.  

The results can be analysed to identify areas of low performance so that teachers can focus on 

those learning gaps. The detailed reports help to create specific learning programs for these students, 

which leads to a better learning outcome and boosts the confidence of the students. 

Webography: 

https://www.merittrac.com/guides/online-evaluation-system 
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Importanța activităților educative realizate online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar Gheorghiu Alina 

Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu”, Galați 

Anul 2020 a adus în învățământul românesc o provocare la care, cu siguranță, nu ne-am fi gândit 

înainte: cursurile online. A fost nevoie de o reinventare pentru fiecare cadru didactic în parte, de multă 

muncă și răbdare de a face față acestei provocări. Dar cum, pentru noi, învățătorii, reinventarea este 

o caracteristică a profesiei, am reușit să ne adaptăm destul de repede noii situații, găsind modalități

de lucru interesante și atractive pentru a ne menține elevii atenți în fața ecranelor.

Sistemul de învățământ are nevoie de o schimbare radicală în scopul de a pregăti tinerele 

generații pentru viitor. Experiența ultimilor ani a demonstrat că reformele se lasă așteptate, iar sarcina 

de a ”transforma”modul în care se face educație în școlile din România revine fiecărui cadru didactic, 

care trebuie să adapteze conținuturile și să schimbe modul de transmitere a cunoștințelor astfel încât 

să mențină interesul copiilor pentru cunoaștere și învățătură. Școala trebuie să ofere societății, aflată 

în continuă schimbare, oameni capabili, care să facă să funcționeze piața muncii într-un mod cât mai 

eficient. Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare.  

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, societatea bazată pe 

cunoaştere, dar mai ales contextul pandemic al ultimului an reprezintă provocări  pentru sistemul de 

educaţie. Împreună cu organizarea și realizarea unui proces educațional de calitate , crearea condițiilor 

optime pentru dezvoltarea propriului potențial  în cadrul procesului educațional, valorificarea 

eficientă a tuturor resurselor educaționale , asigurarea protecției tuturor elevilor, dezvoltarea 

parteneriatelor comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil, oferirea 

serviciilor de suport pentru promovarea unui mod de viață sănătos, participarea copiilor în procese 

decizionale referitor la aspectele vieții școlare, implicarea familiei și a societății în procesul 

decizional, promovarea imaginii instituției școlare devine semnificativă.  

Când vorbim despre imaginea școlii ne referim la ansamblul reprezentărilor care sunt asociate 

unei identități specifice de către toți actorii implicați în activitățile școlare-profesori, elevi, părinți, 

autorități, mass media. Cel mai important rol revine însă dascălului, cel care vine în fața elevului cu 

toate resursele pe care le are, de ordin informațional, educativ, organizator, dar mai ales, afectiv. În 

cadrul învățământului online rolul profesorului, acela de intermediar al cunpoașterii, își pierde din 

intensitate. 

Internetul a devenit de lucru indispensabil pentru cei implicați în educație, atât în școală, cât și 

in afara ei. Web site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care facilitează procesul de 

învăţare. Acesta asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice actuale incluse 

în baze de date, muzee, biblioteci online, etc Învăţătorii/profesorii şi elevii pot comunica idei şi pot 

schimba resurse prin platforme de învățare, e-mail, chat şi video-conferinţe. Cadrele didactice pot 

organiza excursii virtuale în centrele de cercetare, muzee de ştiinţe sau de artă, locuri pe care, în lipsa 

Internetului, elevii nu le-ar putea cunoaşte. Tot prin intermediul internetului elevii îşi pot publica 

lucrările lor online pentru ca alţi elevi sau profesori să le citească şi să le răspundă. 

Cu ajutorul resurselor on-line se poate învăţa de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea către 

o instituţie de învăţământ şi fără a depinde de un anumit program. Cu ajutorul unei conexiuni la

Internet se pot căuta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu având astfel acces la mai multe

opinii.

Deși există studii la nivel global care au arătat că utilizarea tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor, 
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faptul că, în ultimul an, învățământul online, a fost impus brusc, într-un sistem total nepregătit și un 

cadru legislativ șovăitor a dus la o stare de nemulțumire a părților implicate în educație.   

Cu toate acestea, majoritatea cadrelor didactice s-a adaptat, într-un ritm mai mult decât alert, 

reușind să găsească resursele necesare pentru un act de educație eficient care să asigure continuitatea 

învățării și menținerea prestigiului școlii românești. 
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Promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar Gherase Valentina   

Școala Gimnazială Nr. 39 ,,N. Tonitza”, Constanța 

Actualmente, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai diverse din 

partea societății contemporane, dar și  în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele 

beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un mediu în continuă schimbare. Internetul a devenit un 

mediu de promovare important, prin care o școala își poate construi imaginea. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei.  

Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru 

a planifica răspunsurile adecvate. 

Deschiderea spre noutăți se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti (elevii, părintii) 

sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea 

mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra 

școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele negative ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 
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formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a 

ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind 

de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național.  

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, combaterea discriminarii, reducerea 

violentei, materiale și mijloace didactice de actualitate, promovarea unui comportament moral pozitiv 

și participarea la activitați extrașcolare.  

Scopul fundamental al şcolii noastre  este de a oferi activități instructive-educative de o 

asemenea calitate, încât elevii noştri să primească o educaţie superioară, cadrele didactice, elevii şi 

părinţii să se bucure de success, iar societatea să beneficieze de absolvenţi capabili de performanță. 

Bibliografie: 

⃰ Convorbiri didactice, Nr. 15/ martie2017 -  Vlaicu Daniela, De ce este important să promovăm 

imaginea unităților școlare în comunitate 

⃰Guzgan V.- Management educational: cultura educațională în unitatea școlară, Chișinău, 

Valinex, 2013 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PROF. PT. ÎNV. PREȘCOLAR: GHERASIM NARCISA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LIVIU REBREANU” COMĂNEȘTI 

Pentru a înţelege specificitatea procesului de instruire online, pentru a-l putea organiza, conduce 

şi controla este importantă cunoaşterea unor termeni specifici care vor fi definiţi în cele ce urmează, 

conform resurselor bibliografice: 

„Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ, 

conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a 

educaţiei.” 

Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui calculator 

conectat la o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii tradiţionale sau a unei sesiuni 

de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicaţie. Materialele educaţionale pot 

fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video. 

Scopul Şcolii Online este sporirea eficienţei procesului de învăţare în şcoli prin oferirea de 

informaţii ce vin în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispoziţia profesorilor 

a unor modalităţi moderne de predare şi evaluare, încurajarea comunicării pe teme didactice prin 

intermediul forumului. Printre cele mai importante şi utile secţiuni amintim: lecţii virtuale, referate 

online, jocuri, download gratuit a unor prezentări didactice multimedia şi programe, forum sau ajutor 

în utilizarea sitului.  

Profesorii, instituțiile și editorii educaționali care nu îmbrățișează schimbarea tehnologică riscă 

să fie lăsați în urmă. Indiferent dacă oamenii privesc pozitiv sau negativ cu privire la preluarea 

tehnologiei în clasă, este o dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită      

Un avantaj al școlii online este posibilitatea de a lucra la distanță. Dacă doresc să locuiesc într-

un mediu rural, departe de instituțiile de învățământ nu este o problemă - acest lucru este posibil cu 

siguranță atunci când lucrez online, deoarece nu este necesar să fiu prezentă fizic la muncă. Dacă 

doresc să îmi iaui o vacanță lungă sau să merg în călătorie, pot preda, de asemenea, online ca să câștig 

bani în timp ce călătoresc - trebuie doar să mă asigur că sunt undeva cu o conexiune de internet stabilă.  

Multe platforme digitale care facilitează învățarea online permit profesorilor să salveze 

informația cu ușurință și să o poată accesa ori de câte ori se conectează. Acest tip de organizare 

automată permite profesorului să-și concentreze timpul asupra aspectelor muncii care necesită mai 

multă atenție, precum planificarea lecțiilor și comunicarea cu elevii/studenții lor.  

Unele platforme ajută chiar la notarea activității studentului - acesta este un beneficiu evident 

și extrem de eficient, deoarece mulți profesori consideră că petrec o cantitate mare de timp pentru a 

da note, ceea ce îi poate lăsa să se simtă epuizați după o zi de lecții. 

Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joacă în continuare 

cel mai important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar 

se pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și 

pentru cursant.  

Decizia de a preda online poate încuraja profesorul să recunoască controlul pe care îl au asupra 

propriei cariere și să-și pună mintea în repaus. 
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Predarea și învățarea limbii engleze cu ajutorul instrumentelor digitale 

Gherasimescu Tamara 

Școala Gimnazială Solonț, județul Bacău 

Din moment ce multe țări au impus starea de urgență și multe școli și-au închis ulterior porțile, 

un număr mare de profesori au fost nevoiți să învețe foarte repede cum să predea folosind resursele 

online. Predarea lecțiilor online se poate realiza folosind săli de clasă virtuale sau oferind elevilor 

materiale de studiu individual online, ambele putând fi moduri noi de predare a lecțiilor pentru multe 

cadre didactice. A fost încă de la început o provocare,  profesorii de limba engleză putând să îi ajute 

pe elevii să învețe la cursurile online, combinând resursele digitale cu abilitățile existente. 

De la apariția internetului în anii 1990, profesorii de limba engleză (EL) au avut ceea ce ar putea 

fi descris ca o relație dificilă cu tehnologia. Educația inițială a cadrelor didactice a adoptat lent moduri 

digitale de predare și învățare, ceea ce înseamnă că mulți profesori EL simt că au fost slab pregătiți 

să folosească tehnologia în predarea lor (Clark, 2018). În consecință, mulți profesori de limba engleză 

au fost rezistenți la valul digital care a revoluționat alte domenii ale vieții noastre. Există o serie de 

îngrijorări pe care profesorii le au cu privire la introducerea tehnologiei în predare.  

Trei dintre cele mai frecvente îngrijorări sunt: 

➢ Tehnologia este izolată - interacțiunea elevilor este limitată și diferită de felul în care li se

va cere să folosească limbajul în lumea reală. 

➢ Profesorii sunt descurajați, iar esența predării se pierde.

➢ Creșterea tehnologiei, în special a inteligenței artificiale (AI), va însemna în curând că

profesorii sunt disponibilizați. 

În multe situații, tehnologia poate facilita de fapt interacțiunea. Nu trebuie decât să ne gândim 

la câți dintre noi ne folosim acum telefoanele și rețelele de socializare precum WhatsApp sau 

Facebook și nu numai, pentru a comunica. Acest lucru poate fi la fel de adevărat și în cazul 

interacțiunii într-un mediu virtual de învățare - dacă este gestionat corect, oportunitățile de utilizare a 

limbii pot fi optimizate, iar elevii vor avea o mulțime de interacțiuni între ei. Și, ne place sau nu, 

aceste forme de interacțiune, mediate prin canale digitale, reprezintă acum un procent ridicat de 

interacțiuni în „lumea reală”. 

Predarea limbii engleze a încetat de mult să fie o disciplină statică, în care profesorii sunt în 

primul rând transportatori de cunoștințe declarative, adică fapte sau informații. În prezent, profesorii 

de engleză sunt mai bine conceptualizați ca facilitatori ai învățării care oferă oportunități de învățare 

elevilor lor și oferă feedback pentru a sprijini îmbunătățirea. Esența predării nu este deci ceva fix, ci 

mai degrabă dinamic, adaptându-se la contextul și situația în care se află fiecare profesor. Facilitarea 

învățării prin tehnologie este un efort extrem de calificat și, în multe contexte, poate oferi un sprijin 

cu adevărat util clasei, oferind elevilor șansa de a învăța în moduri noi și interesante. 

Inteligența artificială (IA) este un spectru al secolului 21 care bântuie multe profesii. Cu toate 

acestea, un studiu în care locurile de muncă sunt susceptibile de a fi înlocuite cu IA în viitor (Frey & 

Osborne, 2013) a constatat că șansele ca profesia de profesor de școală să dispară a fost de 

aproximativ 0,007, adică într-adevăr foarte scăzut, mai ales în comparație cu locuri de muncă precum 

ca asistenți la bibliotecă (0,95), brokeri imobiliari (0,97) și telemarketeri (0,99). 

Acest lucru se datorează faptului că predarea este o slujbă complexă, care necesită o serie de 

abilități, cum ar fi cunoașterea subiectului, managementul clasei, abilități motivaționale, furnizarea 

de feedback, diferențierea învățării, rezolvarea problemelor, inteligența emoțională, consiliere etc. - 

lista este aproape interminabilă. 

Acest lucru contrastează cu starea actuală a IA, care poate fi descrisă ca „domeniu specific”, 

adică foarte calificat, dar într-un anumit domeniu, de ex. jucând șah, conducând o mașină, 
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recunoscând fețele sau vorbirea umană. Abilitățile „domeniului general” pe care le posedă un profesor 

și interacțiunea complexă dintre acestea nu vor fi potrivite în curând de mașini. 

O parte din motivul pentru care predarea limbii engleze a fost lentă pentru a adopta noi 

modalități de predare prin tehnologie a fost pentru că, în multe contexte, școlile nu au motivație și / 

sau resurse pentru a implementa soluții tehnologice în și în jurul clasei și, prin urmare, cererea de 

digital calificat profesorii au fost slabi. Acest lucru se schimbă în mod clar, alimentat de nevoia 

sistemelor noastre de educație de a ține elevii să învețe în aceste vremuri dificile. 

Prin urmare, există o necesitate clară și imediată pentru dezvoltarea profesională a predării prin 

tehnologie pentru mulți profesori din întreaga lume, iar Cambridge English încearcă să susțină această 

nevoie printr-o serie de inițiative, lansând primul curs Massive Open Online (MOOC) gratuit - 

Teaching English Online - pentru a ajuta profesorii să dobândească abilitățile necesare pentru a preda 

online. Apoi, o serie de seminarii web a început să ajute profesorii care lucrează practic. Acestea 

includ titluri precum ‘Resilience: teaching in tough times’ și ‘Managing interaction and feedback in 

the virtual classroom’. Consultați pagina Webinars for teachers  pentru mai multe detalii și pentru a 

vă înscrie. 

De asemenea, există o pagină web specială numită Supporting Every Teacher, care reunește o 

serie de resurse didactice utile, cum ar fi planuri de lecții, activități online și resursa noastră principală 

Write & Improve resource, care permite elevilor să primească feedback imediat cu privire la scrierile 

lor prin intermediul inovatorului nostru Algoritm AI. 

În cele din urmă, pentru cei dintre voi implicați în pregătirea studenților pentru examene, Exam 

Lift este o nouă aplicație gratuită disponibilă de pe Google Play și Apple Stores, care oferă materiale 

de antrenament antrenante și motivante pentru elevi. 

Bibliografie: 

Clark, T. (2018). Key Challenges and Pedagogical Implications: International Teacher 

Perspectives. Cambridge Assessment English internal report. 

Frey, B. K. and Osborne, M. A. (2013) 

https://www.cambridgeenglish.org/blog/english-teaching-and-learning-during-the-covid-
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. inv. primar Gherghe Simona Aurelia    

Școala Gimnazială Petre Sergescu Dr. Tr. Severin Mehedinti 

Scoala trebuie să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 

deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie,imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia nevoie: 

educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. 

Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare.  

Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează 

greu și se poate pierde rapid.  
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Școala online – promovarea unei imagini positive 

Prof. psihopedagog Gherghescu Andreia-Georgiana 

CSEI ”Constantin Pufan” Dr. Tr. Severin 

Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 

continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 

intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. 

Această modalitate alternativă este studiată de zeci de ani deopotrivă de pedagogi, experți în 

design curricular și experți în noi tehnologii comunicaționale. 

Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin trei 

zone pedagogice: 

• învățarea online de calitate,

• predarea online

• proiectarea instruirii online.

Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și 

planificare atentă a instruirii. 

Atribuții 

În primul rând, pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, trebuie să se regăsească 

sub forma învăţării mixte (blended learning – on line şi faţă-în-faţă). 

Prezența fiecăruia dintre aceste tipuri de interacțiune, atunci când este integrată în mod 

semnificativ, crește rezultatele învățării. 

În al doilea rând învățarea online de calitate înseamnă 

• timp de planificare,

• pregătire și dezvoltare pentru o lecție,

• situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime disponibile și

într-un timp redus. 

Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, ci 

și proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare. Apoi, 

trebuie adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine 

vârstelor mari, ciclului liceal, studenților și adulților în contexte de formare. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi vorbi despre cum văd 

eu învățarea prin internet. 

 Avantaje 

1. Distribuirea rapidă a materialelor didactice:

a. Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde și oricui

informațiile pe care le dorește. 

b. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic; nimeni nu va

pierde nimic pentru ca informațiile rămân online. 

2. Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla accesare:
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a. Orice persoana din grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând.

3. Existența conținuturilor multimedia:

a. Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale

care întotdeauna au eficientizat învățarea. 

4. Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință:

a. Dacă distribuitorul își dă seama ca a transmis o informație greșită sau poate dorește să o

actualizeze, el poate face acest lucru oriunde și oricând. De asemenea, orice document poate fi editat 

și reedidat, astfel corectarea nu mai produce dificultăți. 

5. Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor:

a. Informațiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acelasi timp; în mod

individual sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să și comunice. 

6. Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului:

a. Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. De

asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la 

colegi. Astfel există și interacțiune virtuală și nu numai învățare individuală. 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 

oricând și oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul 

nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. 

Fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera procesul de 

învățare sau încetini. 

Învățarea online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, 

fără a fi prezenți în același loc sau timp. Din altă perspectivă,  elevii au posibilitatea de a prezenta 

mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare emoțională redusă. 

BIBLIOGRAFIE: 

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-

and-online-learning 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Gherle Anamaria      

G. P. P. Toldi, Salonta, Jud. Bihor 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școală își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, 

practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel 

de activități beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 

național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 
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discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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Promovarea imaginii școlii in mediul online 

Prof. înv. primar: Gherman Constantin, 

Școala Gimnazială Frumoasa, Balcani, Bacau 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. 

Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 

deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora.  

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de 

consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării 

unui parteneriat bine consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor.  

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

In concluzie, educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 

contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare.  

Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează 

greu și se poate pierde rapid.  
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“PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ONLINE”   

GRÁDINIŢA P. P. ”2 PITICI” CONSTANŢA 

PROFESOR: GHEŢU GEORGETA 

În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în central comunității pe care o influențează constant.Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare.Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devein tacum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii.Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti (prescolarii, părintii) 

sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei .Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale positive în 

comunitate se realizează, în primulr ând, prin rezultatele educaționale pozitive ale copiilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect.Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea copiilor printro educație 

individualizată, adaptată  la particularitătile copilului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor înbunătăți, crea o imagine pozitiva asupra școlii.Armonizarea ofertei de servicii 

educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specific identificate în unitatea şcolară şi comunitatea 

locală. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei positive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

institutional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea copiilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional.Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, 

au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 

instituții 

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
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În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare.Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecarecontribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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Importanța activităților educative realizate on-line 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Ghica Claudia Mariana 

Școala Gimnazială ”Dimitrie Sturdza” Tecuci 

Motto: Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa. Ferdinand, rege al României 

Promovarea imaginii pe care o are școala noastră  reprezintă un lucru primordial pentru o 

colaborare optimă între partenerii educaționali: școală-familie-comunitate. 

Educația este elementul esențial al oricărei comunități prin resursele umane pe care le are, prin 

spațiile de învățare disponibile. Școala nu poate funcționa fără sprijinul comunității. Pentru a reuși, o 

instituție educațională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex și în continuă 

mișcare. 

Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită politică, ce are în vedere 

stilul managerial al conducătorului organizației și activitatea desfășurată de angajați-cadre didactice. 

În contextul actual, când are loc un proces intens de înnoiri substanțiale în sistemul educațional, 

școală are nevoie de multiple resurse pentru a se reconfigura. Se pune mare preț pe crearea unei 

imagini benefice a instituției de învățământ, pe elaborarea unor proiecte locale care să aibă drept scop 

prezentarea exemplelor de bună practică în managementul instituțional. De asemenea, este imperios 

necesar ca oferta de servicii educaționale să se armonizeze cu  necesitățile identificate în unitatea 

școlară și în comunitatea locală.Trebuie promovată imaginea instituției și a factorilor ce își asumă 

responsabilitățile în procesul de descentralizare și asigurare a calității în educație. 

Inițierea activităților educative școlare și extrașcolare desfășurate în sistem on-line trebuie să 

se facă diferențiat, răspunzându-se astfel nevoii de socializare a elevilor: concursuri,,întâlniri cu 

personalități ale culturii române,redactarea de reviste școlare,sesiuni de comunicări științifice. Pot fi 

derulate programe de formare a elevilor în vederea unor proiecte în beneficiul comunității 

(participarea la acțiuni organizate în scop umanitar).  

O acțiune benefică în ideea de a promova imaginea școlii este actualizarea periodică a paginii 

WEB, asigurarea funcționării site-ului. Este important să se conștientizeze importanța aplicării 

pachetului de sarcini pe probleme de comunicare și relații cu publicul, să se reconsidere strategia 

privind imaginea instituțională în rândul elevilor, al părinților și al comunității. 

Internetul, care era privit cu îndoială, a devenit un mediu de promovare nelimitat, școala 

construindu-și o imagine favorabilă. Activitatea extracurriculară este o componentă educațională 

valoroasă și eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde o atenție deosebită, adoptând o 

atitudine deschisă și inovativă. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor,internetul devenind modul cel mai rapid de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Ele pot fi popularizate cu ajutorul unui site, a unui e-mail sau a unei platforme. 

Prin urmare, este extrem de important ca școala să ofere beneficiarilor tot ceea ce au 

nevoie:educație de calitate,individualizarea învățării, accesul la oferte educaționale,participarea la 

activități educative, promovarea unui comportament moral pozitiv.  

Fiecare cadru didactic are obligația morală de a contribui la formarea unei imagini pozitive a 

instituției de învățământ pe care trebuie s-o mențină permanent în cadrul comunității căreia îi aparține. 
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Simpozion național: "PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII"/ Școala online 

Profesor învățământ primar GHINESCU Vasile   

Școala Gimnazială nr. 36 ”Ionel Teodoreanu” – București 

Promovarea imaginii școlii presupune cunoașterea unor elemente de cultură organizațională în 

care toți factorii educaționali sunt implicați în procesul de învățare. Imaginea școlii se reflectă din 

stilul managerial al celui care organizează activitățile cadrelor didactice zilnice, care la rândul lor 

reprezintă ”cărți de vizită” ale instituției din care fac parte. Buna conduită, vestimentația decentă, 

pregătirea, profesionalismul de a trata chiar și cele mai dificile momente, sunt doar câteva 

ingrendiente prin care un profesor poate contribui la ceea ce se numește promovarea imaginii școlii. 

Dincolo de aceste aspecte, imaginea școlii se conturează în ”fabricarea” unei povești, poveste 

care va deveni tradiție, apoi mândria de a lua parte la ea și chiar a fi una cu ea. Oamenii au nevoie de 

povești în creșterea lor nu doar fizică, ci și spirituală, are nevoie de valori adevărate, bine creionate 

și eroi demni de urmat. Aș spune că există o sete de adevărate modele în spațiul românesc. 

Spuneam că imaginea școlii ține de cultura organizațională. O instituție care se respectă ține 

mult la uniforma ei și insuflă elevilor mândria că fac parte dintr-o școală de elită, promovează 

talentele pe diferite paliere conform teoriei inteligențelor multiple, ține la steagul și emblema 

instituției. Micile detalii fac diferența, ceea ce înseamnă că încă de la intrarea pe poarta școlii trebuie 

să se facă cunoscut aerul elitist, calitatea climatului educațional, personalizarea spațiului în care 

învățarea se produce, a mobilierului și obiectelor de papetărie. Chiar și simpla hârtie de xerox merită 

atenție - un antent…personalizat. Un website bine realizat te poate pune pe prima magistrală în frunte 

cu școlile de top din țară, iar dacă site-ul este tradus și într-o limbă de circulație, pot crește șansele 

considerabil de a încheia parteneriate și a face schimb de experiență cu alte școli din diferite state. 

Promovarea imaginii școlii se face în orice moment educațional. Simplul act didactic poate fi o 

strategie de marketing instituțional. Un ”client” (elev/părinte) mulțumit îți va aduce cel puțin alți 3 

elevi, iar unul nemulțumit îți va lua chiar și din cei pe care îi ai. De aceea, am afirmat că suntem 

precum niște cărți de vizită. Anul acesta am preluat clasa a-III-a, o clasă cu părinți foarte nemulțumiți. 

La o lună-două, o mămică m-a sunat că o prietenă ar dori să își aducă copilul la clasa mea. Concluzia? 

În educație, nu CV-ul vorbește, ci modul cum știm să vindem serviciul pe care îl prestăm. Și acest 

lucru rămâne valabil pentru orice domeniu de activitate. 

Promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbărilor care se 

produc, precum şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea 

transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica 

răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 
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forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an 

la an. 

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.  

Posibile activităţi de formare şi promovare a imaginii școlii pot fi: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale,

baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale 

/ regionale;  

• promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet).

Bibliografie: 

1. https://academiadehr.ro/cultura-organizationala-companiile-de-succes/.

2. https://www.colorful.hr/cum-putem-dezvolta-o-cultura-organizationala-de-succes/
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ADAPTAREA LA SISTEMUL DE PREDARE ONLINE-                                    

APLICAȚII ȘI PLATFORME 

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘTEFANIA GHIORGHIEȘ         

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICU ENEA” BACĂU 

Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației.  Practic, mult din 

calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor: 30% din succesul învățării depinde de 

comportamentul profesorului. Așadar, la competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația 

cu elevii săi, această relație continuă să fie la fel de importantă și în mediul online. 

Cercetând puțin pe această temă am descoperit mai multe studii care vorbesc atât despre 

avantajele cât și dezavantajele acestei opțiuni. Un set de studii realizate de Departamentul de Educație 

al Statelor Unite vorbesc pe de-o parte de faptul că rezultatele învățării online păreau a fi la fel ca în 

cursurile tradiționale, cât și despre faptul că studenții în condiții de învățare online s-au comportat 

într-o manieră mai bună decât cei care primesc instrucțiuni față în față.Alte studii de dată mai recentă 

vorbesc despre faptul că instrucțiunile care combină elementele online cu cele tradiționale, față în 

față, au un avantaj mai mare în raport cu instrucțiunile fie numai față în față, fie pur online. Aceleași 

studii vorbesc despre faptul că cel mai mare impact al învățării online e înregistrat la adolescenții de 

liceu. 

O echipă de cercetători de la Universitatea Harvard a ajuns la concluzia că intercalarea 

conținutului multimedia și a materialelor de învățare online cu teste scurte, la intervale de timp 

regulate, pot îmbunătăți implicarea elevilor. Cercetările au arătat că utilizarea acestor teste a redus 

aproape la jumătate (42%) distragerea elevilor cât și creșterea considerabilă a notelor obținute de 

aceștia. E important să îi ținem în continuare aproape pe copii de învățare în această perioadă, astfel 

încât în momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară. Datele arată că după o perioadă 

lungă de timp (câteva săptămâni) petrecută doar în online motivația dispare și că e tot mai dificil să-

i ții implicați pe copii. Dar nu este imposibil. 

Părinții spun „prezent” la educație 

În situația în care suntem astăzi, statul asigură concediu unuia dintre părinți pentru a se putea 

ocupa de educația copiilor. Profesorii pot lucra cu aceștia în această perioadă pentru educația celor 

mici. Ei pot veni cu instrucțiuni clare în online, iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în offline. În 

felul acesta se pot dezvolta relații între școală și familie, părinții pot înțelege mai ușor și pot empatiza 

mai mult cu efortul unui cadru didactic. Se dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte. Părinții pot 

explora împreună cu copiii diferite platforme, instrumente online și astfel învățarea se petrece și la 

adulți. 

Punți digitale între profesori 

Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 

materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au 

predat cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc 

să împartă din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin. Vă vom ține la curent cu exemple și 

povești de succes din activitatea online a profesorilor. 
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Autonomie în învățare pentru elevi 

Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, 

folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, 

poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii 

pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de 

capacitatea de a fi autodidact). 

Învățare prietenoasă de acasă 

Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. 

Nu mai există gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura 

cadrul potrivit pentru învățare. Copiii au mai  mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească 

foarte de dimineață pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, 

părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 

Repoziționarea școlii 

Un alt aspect foarte important, pe care l-am surprins zilele acestea, vine din partea Ancăi 

Nedelcu, profesor universitar la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației, care vede și dintr-un alt unghi procesul, respectiv: ”în aceste zile, nu vorbim doar despre o 

trecere a interacțiunilor didactice în lumea online (posibilă doar în anumite medii, cele privilegiate, 

cu acces la internet și computer). Vorbim despre o școală care trebuie să rămână un reper de siguranță 

și predictibilitate, despre profesori creativi, bucuroși de întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, 

care inspiră încredere și protecție. Discuția din aceste zile e despre copii, cei care își mențin bucuria 

de a învăța în orice context, care nu se simt abandonați de adulții din jurul lor. Este o discuție despre 

ghiozdane cu exerciții, analize gramaticale, hărți, dar, în același timp, unele pline de încredere și 

siguranță.” 

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre 

către educație. 

PLATFORME EDUCAȚIONALE ACREDITATE PENTRU PREDAREA ONLINE 

Google Classroom  

https://classroom.google.com/ 

Descriere: Permite încărcarea de materiale, postarea de anunțuri, notarea materialelor încărcate 

de elevi. Necesită conturi google (pentru profesor și elevi) și activarea licenței google. 

Tutoriale: https://support.google.com/edu/classroom/?hl=en#topic=6020277 

Microsoft Teams 

https://www.microsoft.com/en-us/education/products/teams 

Descriere: Permite organizarea pe structuri de tip clasa, încărcarea de materiale și lucrul 

colaborativ 

Tutoriale: https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-video-training-4f108e54-

240b-4351-8084-b1089f0d21d7 

Edmodo 

www.edmodo.com 
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Descriere: Platformă pentru gestionarea clasei și a activităților de învățare, pentru comunicare 

și colaborare. Este adaptată pentru învățământul preuniversitar. Permite și înscrierea părinților. 

Tutoriale: https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/205012194-Video-Tutorials 

Moodle 

https://moodle.org/ 

Descriere: Platformă pentru activități de învățare la distanță. Necesită instalare pe un server. 

Este mai potrivită pentru o soluție comună mai multor clase/ standardizată la nivel de 

școală.https://docs.moodle.org/38/en/Main_page 

Tutoriale: https://docs.moodle.org/38/en/Main_page 

Easyclass 

https://www.easyclass.com/ 

Descriere: Permite gestionarea activităților de învățare – clasele de elevi pot primi materiale, 

teste, sarcini de lucru variate. Produsele activității elevilor pot fi notate și pot primi feedback. 

Tutoriale: https://www.youtube.com/watch?v=F9HTUrrq93o 

Școala pe net 

https://scoalapenet.ro/ 

Descriere: Platformă cu resurse pentru toți profesorii interesați să-și dezvolte competențele 

digitale și să susțină activități de învățare cu ajutorul noilor tehnologii. 

Platforma Digitaliada 

https://www.digitaliada.ro/despre?pg=platforma 

Descriere: Platforma www.digitaliada.ro este un spațiu ce încurajează crearea și partajarea de 

conținut educațional liber, ce poate fi folosit de orice cadru didactic. Tot în platformă pot fi găsite 

materialele digitale educaționale realizate în cadrul tuturor edițiilor proiectului Digitaliada, de către 

profesorii și autorii parteneri Digitaliada (secțiunea eConținut). 

Platforma iTeach 

https://iteach.ro 

Descriere: Platforma iTeach este un spațiu colaborativ dedicat exclusiv dezvoltării profesionale 

continue a cadrelor didactice. Are cursuri online gratuite susținute de Institutul de Științe ale 

Educației, CCD-uri, Universitatea din București, companii și ONG-uri. Găzduiește trei reviste 

electronice pentru cadre didactice. 

ReteauaEDU.ro 

reteauaedu.ro 
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Descriere: Rețea de platforme școlare eLearning care permit crearea și gestionarea de lecții 

digitale, comunicare între membrii comunității de profesori, inclusiv soluție video-conferință. 

Profesorii școlii pot crea și distribui conținut digital, pot interacționa și realiza evaluări complexe. 

Tutoriale publice privind utilizarea facilitatilor platformei: www.youtube.com/playlist?list=PL-

vhm6eVfGNIyjdEBI0jjukqCPLTVAfXL 

Platforma LearningPark 

learningpark.upb.ro 

Descriere: Platforma pusa la dispozitie de Universitatea Politehnica Bucuresti cu videolectii din 

programa de bacalaureat pentru disciplinele matematica, fizica si chimie. 

Platforma Livresq 

https://livresq.com/ro/ 

Descriere: Este editor vizual care permite crearea de lecții în format digital. Acesta facilitează 

crearea de lecții interactive, ce conțin texte, galerii de poze, animatii, audio, video, atasamente, quiz-

uri și alte elemente specifice, fără a fi necesare cunoștințe tehnice sau de programare. 

Tutoriale: https://livresq.com/ro/training/ 

Platforma MyKoolio 

www.mykoolio.com 

Descriere: Platformă educațională online ce pune la dispoziția profesorilor accesul gratuit la 

materialele sale educaționale – lecții, teste și exerciții pentru limba română și matematică claselel I-

VIII, și geografie, clasa a VI-a. 

Platforma Kinderpedia 

www.kinderpedia.co 

Descriere: Soluție completă de comunicare și management pentru școli și grădinițe disponibilă 

pe web și ca aplicație de mobil (Android și iOS). Platforma este gratuită și ajută la gestionarea 

clasei/grupei și a activităților de învățare, dar și pentru comunicare și colaborare. Este adaptată pentru 

învățământul preuniversitar și este în limba română. Permite atât înscrierea elevilor cât și a 

părinților.Are modul de video-conferință (Zoom) integrat cu orarul clasei dar și catalog de note cu 

posibilitatea de atribuire și notare teme către elevi. Elevii se pot înscrie doar cu un cod unic furnizat 

de profesor/învățător. 

APLICAȚII ȘI PLATFORME PENTRU TESTE ȘI EXERCIȚII 

ASQ (Another Smart Question) este o soluție de evaluare creată de soții Cătălin și Ana 

Ungureanu, pe care elevii o pot folosi independent, pentru a aprofunda și a lucra individual teste și 

exerciții create în prealabil de profesor. Acesta poate adăuga clipuri video cu explicații, exerciții și 

teste pentru orice materie și poate urmări rezultatele fiecărui elev direct din aplicație. Profesoara de 

matematică Ana Ungureanu a explicat pe scurt cum poate folosi un profesor aplicația pentru clasa sa. 

Partea bună este că odată înscrisă o clasă de la o anumită școală, orice profesor poate asigna exerciții 
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și teste aceleiași clase, fără a mai introduce elevii încă o dată. Găsiți explicații video în scurtele 

tutoriale de pe platformă. 

Quiz-uri prin Kahoot pentru verificarea cunoștințelor și feedback: aceasta este o platformă 

gratuită folosită de milioane de profesori din întreaga lume cu ajutorul căreia puteți crea teste 

interactive, în care elevii răspund într-un timp limită, folosind un dispozitiv mobil. Odată creat un 

test, veți putea trimite un cod de acces (PIN) elevilor care îl pot accesa din aplicația Kahoot instalată 

pe mobil sau pe site-ul Kahoot. Rezultatele răspunsurilor apar la finalul testului, pe un ecran vizibil 

tuturor. Vă recomandăm să îl folosiți doar ca instrument de verificare a cunoștințelor sau feedback 

pentru a vedea ce au înțeles, cât de implicați au fost și cum se simt elevii. Aici găsiți un tutorial în 

română despre cum puteți crea un Kahoot. 

Alternative de aplicații pentru quiz-uri online sunt și Quizizz și Kidibot.ro (pentru aceasta, 

elevii au nevoie de email.Prezentare interactivă cu sondaje de opinie prin Mentimeter: aceasta este o 

soluție utilă pe care o puteți folosi în cadrul unei prezentări pe Zoom sau Google Meet, când vă 

partajați ecranul. Cu un cont gratuit pe Mentimeter, puteți crea prezentări interactive, la care să 

adăugați întrebări cu răspuns închis. Spre exemplu, când introduceți o temă nouă sau vreți să măsurați 

pe parcursul lecției cât de multe au înțeles elevii, puteți include o întrebare cu mai multe variante de 

răspuns dintre care doar una este corectă, iar rezultatele vă apar imediat pe ecran. În funcție de acest 

feedback, puteți corecta informații care au rămas neclare și îndrepta procesul de învățare. Odată ce 

creați un sondaj, un Wordcloud (norișor de cuvinte creat automat pe baza cuvintelor introduse de 

elevi), sau un test cu variante de răspuns, se va crea automat un cod pe care participanții îl pot 

introduce accesând menti.com pentru a putea oferi răspunsul. Contul gratuit permite maxim 2 

întrebări pe prezentare, dar puteți creat prezentări nelimitate pentru audiențe nelimitate. 
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Şcoala online –care e raportul avantaje/dezavantaje? 

Prof. înv. primar: Ghiţă Anca Denisa 

Şcoala Gimnazială Filiaşi 

Şcoala online aduce cu sine o mulţime de provocări, atât pentru copii şi profesori, cât şi pentru 

părinţi. Şcoala online ne-a învăţat pe toţi, parinţi, copii şi profesori, o mulţime de lucruri despre 

educaţie, relaţia cu propriii copii, responsabilitaţile cadrelor didactice şi felul in care gestionam stresul 

cel mai bine.  

Schimbările la care a trebuit si trebuie în continuare să ne adaptăm sunt majore, iar efortul 

tuturor este de lungă durată. Ne este util să ştim care sunt factorii care ii ajută pe copii să înveţe mai 

bine şi să punem accentul pe aceştia chiar şi în învăţarea online.  

Predarea la distanță este o provocare în pregătirea cursului. 

Există cursuri special organizate pentru acest tip de învăţare, există programele, documentele 

însoțitoare, manualele, dar instrucțiunile, sfaturile și modelele sunt cu adevărat potrivite la clasa pe 

care o voi avea mâine în fața mea? Cursul ar trebui să se adreseze cât mai multor oameni sau ar trebui 

să fie planificat un curs în funcție de nivelul diferiților elevi din clasă? Este o intrare dublă care poate 

ghida activitatea de pregătire a unui curs: lucrul la conținutul care trebuie predat și lucrul la 

organizarea muncii clasei pentru a permite achiziționarea acestuia de către elevi. Cele două 

preocupări sunt permanent interdependente. 

Iată câteva alte cauze care vor îngreuna învățarea la distanță: 

O zi nu este suficientă pentru a programa un curs online! 

Probleme hardware. Unii părinți lucrează și au nevoie de computerul lor. Alte familii nu au 

acces la internetul de mare viteză, necesar pentru conectarea la platformele de educație la distanță. 

Pentru alții, ei au doar un telefon mobil care aparține unui părinte. Aceasta pune o problemă a 

inegalităților sociale în ceea ce privește accesul la cunoștințe.  

Unele guverne încearcă să găsească soluții pentru a asigura învățarea electronică pentru copiii 

din familii fără resurse financiare. Există, asadar, o posibilă creștere a numărului de abandon școlar, 

în special în rândul elevilor cu dificultăți. 

Profesorii trebuie să capteze atenția elevilor lor pentru a-și ajusta predarea. Unii elevi au 

dificultăți în găsirea unui ritm. Este foarte complicat să urmărești și să înțelegi totul.  

Într-adevăr, unii elevi au avut o experiență foarte diferită, pozitivă care se datorează parțial 

calității relației deja stabilite cu profesorul, dar și modului în care acesta din urmă a putut folosi 

instrumentele digitale. Pentru acești elevi, relația cu profesorul a beneficiat în cele din urmă de 

metodele de învățare online, inclusiv la nivel emoțional. Uneori în sălile de clasă online, barierele, 

granițele, distanțele slăbesc spontan, dar utilizarea forumurilor, a e-mailurilor, dar și a apelurilor 

telefonice, a îmbunătăţit relația educațională. 

De fapt, ceea ce au avut nevoie elevii în timpul închiderii și ceea ce le-a lipsit a fost să simtă 

prezența profesorului alături de ei, ca el să fie acolo în acel moment.  

A fost greu are avut inevitabil un impact asupra motivației lor. Dar cred că a fost complicat și 

pentru profesori, pentru că atunci când ești implicat profesional şi emoțional este dificil să îţi dai 

seama că nu-i poți ajuta atunci când simți că au nevoie...  

Acest lucru va contribui cu siguranță la efectele negative ale închiderii școlii asupra învățării. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATEVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

GHIȚĂ DORALINA-                                                                   

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” BĂBICIU 

În contextual pandemiei generate de COVID 19, învățământul, ca de altfel toate celelalte 

domenii de activitate a fost nevoit să se reinventeze pentru a se adapta noilor cerințe, dar în același 

timp să găsească cele mai bune modalități pentru a ancora elevii atât în activitatea didactică cât și în 

activități educative menite să le dezvolte universal cunoașterii și să aducă un aport la dezvoltarea 

personală a elevului și la promovarea imaginii școlii. 

Singura opțiune de care disunem în prezent o reprezintă învățământul online. Instrumentul 

universal de masa folosit în present pentru învățământul la distanță este calculatorul. Tehnologia 

modernă permite o nouă modalitate de a lucra cu imagini, sunet, material video și text. Astfel, cadrele 

didactice au la îndemână o gamă largă de oportunități pentru a concepe diverse activități educative 

pentru copii.  

Alături de activitatea didactică propriuzisă, activitățile educative realizate la nivelul fiecărei 

unități de învățământ, joacă un rol foarte important atât în promovarea imaginii școlii cât și în 

dezvoltarea diferitelor abilități ale elevilor. 

Identificarea unor activități educative pentru copii care să poată fi realizate online, în această 

perioadă poate fi dificilă având în vedere că activitățile trebuie să fie atractive, să le stârnească 

interesul și să fie realizate în colaborare. 

Printre aceste activități educative relizate online la nivelul unității de învățământ se numără: 

celebrarea diferitelor evenimente cu semnificație istorică, a unei sărbători religioase sau civile, 

concursuri de creație, programe artistice, incursiuni în lumea artei etc.  

Beneficiarii direcți ai acestor activități sunt în mod incontestabil elevii iar beneficiarii indirecți, 

părinții și comunitatea locală.  Astfel, promovarea activităților online realizate la nivelul școlii este 

foarte important atât pentru beneficiarii direcți ai acestora cât și pentru beneficiarii indirecți. Prin 

intermediul paginii web a unității de învățământ, activitățile educative pot fi promovate și mediatizate 

în cadrul comunității locale și nu numai întrucât pagina este ușor accesibilă. Astfel, școala respectivă 

este promovată și poate deveni un exemplu de bună practică. Comunitatea locală prin institușiile 

autorizate poate susține activitatea elevilor și cadrelor didactice angrenându-i în competiții și 

concursuri la nivel județean sau national.  

Activitățile educative se regăsesc în parcursul educativ al fiecărui elev contribuind la 

dezvoltarea sa personală și la formarea și definirea sa ca și individ. De-a lungul timpului s-a constatat 

un grad de implicare în rândul elevilor la realizarea acestor activități educative, mult mai mare decât 

la orele de curs. Prin urmare, cadrele didactice au rolul de a găsi și a realiza cât mai multe activități 

educative  care vor contribui la promovarea imaginii unității de invățământ. 

Implicării părinților în activitățile școlii este deasemenea o bună practică pe care pe școala ar 

trebui să o ia în considerare, aceasta contribuind la îmbunătățirea comunicării interumane. 

Atragerea  părinților în diferite activități extrașcolare îi determină pe aceștia să se implice activ  

în colaborarea cu școala și implicit îmbunătățește procesul de educație. Relația școală-părinți-

comunitate reprezintă  un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. 
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În consecință, abordarea activităților educative trebuie să se facă într-o manieră pozitivă 

deoarece ele reprezintă principalul factor de promovare a imaginii școlii în comunitatea locală și nu 

numai. 
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Promovarea imaginii scolii-importanta activităților realizate în online 

pentru promovarea imaginii scolii 

Educatoare Ghitoaica Florica    

Școala Gimnazială Theodor Costescu, Dr. Tr. Severin 

Educația poate fi privită că un sistem de bunuri educaționale și, în acest context,capătă 

semnificații deosebite totalitatea instituțiilor și activităților implicate în promovarea și difuzarea ei. 

Educația are in vedere valori care se referă la nevoile umane. 

O școala trebuie să producă și să ofere pietei ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. 

Școlile nu pot alege mediul in care să funcționeze, dar pot să acționeze asupra lui,sa influențeze. 

Cea mai eficienta metoda de a face aceasta este de a adapta educația la așteptările și nevoile clienților 

scolii. Este vital că școala să fie receptiva la continua schimbare a nevoilor și intereselor acestora, 

astfel alege riscul de a pierde locul pe piata. 

Politica de marketing derivă din obiectivele strategice ale școlii. Scoala nu are întotdeauna 

obiectivul să aducă cat mai multi elevi în școala.Ea poate avea ca obiectiv consolidarea unei poziții 

existente sau reducerea altora. 

 Alegerea scolii constituie una din cele mai importante decizii pe care le iau familiile. Acest 

proces de luare a deciziilor incepe cu mult înainte de înscriere. Accesibilitatea și apropierea de sediul 

scolii determina în mare parte cererea pentru educație. Resursele care sunt puse la dispoziția 

profesorilor și elevilor sunt componente ale produsului educațional. Prin contact zilnic cu 

profesorii,părinții descoperă dacă școala poate să își onoreze promisiunea. Mai mult , profesorii, 

directorul, ceilalți angajați, împreună determina "imaginea" prezenta a scolii. 

Pentru a reuși o instituție educațională are nevoie sa se adapteze corespunzător mediului aflat 

în continuă schimbare. 

Astăzi,școala este pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății 

contemporane și își revendică locul său în viața  copiilor pe care ii educa,dar și în centrul comunității 

pe care o influențează constant. 

Unitatea de învățământ devine un cadru viu, un mediu în continuă schimbare datorită cerințelor 

beneficiarilor,a utilizării internetului, privit cu reticenta inițial, dar care a devenit acum un mediu de 

promovare infinit, prin care școala își poate construi o imagine. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează cu ajutorul internetului, a unui 

site, a unei platforme educaționale sau pur și simplu pe rețelele de socializare. Astfel că nu doar putem 

tine la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem și promova activitățile și implicit 

școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Bibliografie: 

1. Revista "Esential în educatie" nr. 2… februarie 2020

2. Revista "Educația face diferența"
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE ÎN TIMPUL PANDEMIEI 

Prof. Clubul Copiilor Bârlad   

Gîtin Crenguța Georgiana 

  ,,  Unele epoci nu ne-au pus la dispoziţie decât fotografia vieţii.’’ 

Problematica educației dobândește în societatea actuală noi abordări, determinate mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieții sociale. Predarea online este noutatea care a 

bulversat întreaga lume. 

Procesul educațional din grădinițe, școli, cluburi ale copiilor presupune și forme de muncă 

didactică complementară activităților obligatorii. Acestea sunt activități desfășurate în acest moment 

în mediul online în afara activităților obligatorii sau activități desfășurate în afara școlii. Ele sunt 

activități extracurriculare și se desfășoară sub îndrumarea directă a educatoarelor, învățătoarelor, 

profesorilor. Astfel, fără a nega importanța educației de tip curricular, devine tot mai evident faptul 

că educația extracurriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învățământ, își are rolul și 

locul bine stabilit în formarea personalității elevilor. Acestea sunt activități menite să deconecteze, să 

aducă optimism și stare de bine. 

Formarea, modelarea și educația omului cere timp și dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim  

cere cadre didactice în a căror formație caracterul și inteligența se completează pentru propria evoluție 

a individului. 

În școala actuală, eficiența educației depinde de gradul în care se pregătește copilul pentru 

participarea la dezvoltarea de sine și de măsura în care reușește să pună bazele formării 

personalitățîlor copiilor. În acest cadru , învățământul are nobila datorie de a-i forma pe copii sub 

aspect psihointelectual , fizic și socioafectiv, pentru o cât mai ușoară integrare socială în mediul 

online, deoarece încă se impune distanțarea fizică. 

Vizitele virtuale la muzee, expoziții , case memoriale constituie un mijloc de a intui și prețui 

valorile culturale,folclorice și istorice ale poporului nostru. 

Vizionările unor spectacole constituie o altă formă de activitate extracurriculară prin care 

copilul observă și admiră lumea minunată a artei.  

Această formă de activitate îl pune pe elevul nostru în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, 

valoarea ei deosebită rezidă însă din faptul ca ea constituie o sursă imensă de impresii puternice, 

precum și în faptul că apelează, permanent, la sufletul copilului. 

Vizionarea unor filme, spectacole de teatru online puse la dispoziție de inimoși actori precum 

și a emisiunilor tv, poate constitui de asemenea o bogată sursă de informații, dar în același timp un 

punct de plecare în organizarea unor acțiuni interesante deoarece acestea au rolul de a incita. 

Vizionarea  împreună cu cadrul didactic  a emisiunilor muzicale, despre fotografie, de teatru de copii, 

distractive sau sportive, urmată de discuții  pe platforme online pregătite în prealabil, pe lângă faptul 

că realizează completarea unor aspecte educative, stimulează și orientează copiii spre unele domenii 

de activitate:  fotografie, muzica, sport, poezie, pictură, etc. 
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Vizionarea filmelor și a emisiunilor la televizor  sau pe internet aduce copiilor o mare bucurie, 

prin faptul ca regia  filmului dă copiilor iluzia realitătii. 

Mai ales în această perioadă, cadrele didactice  au un rol deosebit de important în alegerea 

spectacolelor, la recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, 

programelor distractive care au o influență pozitivă  mai evident conturate. Ei descarcă aceste 

materiale și linkuri punându-le la dispoziție elevilor. 

Aparatul de fotografiat poate deveni prietenul care ne însoțește în plimbările noastre pe care nu 

le mai putem face împreună cu prietenii și prin intermediul fotografiilor putem împărtași și celorlalți 

frumusețea locurilor văzute sau rezultatele muncii noastre.     

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţilor online, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Într-o societate aflată într-o continuă schimbare, cadrul didactic poate face multe pentru 

educarea spiritului creativ în cadrul activităţilor extracurriculare desfășurate în mediul online, dar se 

vede necesitatea de a modifica destul de mult modul în   care își concepe activitatea, să evite critica, 

să încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.   

BIBLIOGRAFIE: 

1. IONESCU, M. CHIŞ, V.,Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 
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Importanta activitatilor educative realizate in online 

pentru promovarea imaginii scolii 

Prof. invat. prescolar Giubega Carmen Maria     

Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru”, Balcesti 

Pandemia de coronavirus a provocat o criza care afecteaza mai multe sectoare din societate, 

unele dintre ele nepregatite sa faca fata unor situatii critice. Este si cazul educatiei pusa in fata unei 

provocari: cea digitala. Elevii, profesorii, parintii si autoritatile publice incearca sa se adapteze la 

noua realitate, cea a distantarii sociale, in care procesul educational trebuie sa continue in mediul 

online.  

Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situatiei intr-un timp foarte scurt, iar 

elevii au fost nevoiti sa utilizeze propriile resurse tehnologice pentru a participa la activitatile online. 

Recunoastem faptul ca pentru multi profesori a fi in cautarea metodelor noi cu implicarea resurselor 

digitale, care sa corsounda nevoilor si particularitatilor grupului de elevi, este o adevarata provocare. 

Si chiard aca elevii par cu mult mai avansati decat profesorii in ceea ce numim tehnologii 

informationale si de comunicare, internet, mediul online, pentru ei provocarea confruntarii cu un 

asemenea volum de informatii virtuale si tendinte noi este cu mult mai mare. 

Sunt binevenite lectiile tematice despre siguranta online care au scopul principal de a ajuta 

elevii sa identifice anumite riscuri, sa gestioneze situatii neplacute si sa ceara ajutor de la persoane 

care i-ar putea ajuta fara a-i judeca sau invinovati, inclusiv si in persoana profesorilor.  

Tema fenomenelor riscante in mediul online nu trebuie sa fie una tabu. Elevii trebuie invatati 

ca pentru anumite lucruri care se intampla in mediul online exista termini speciali, precum si in viata 

reala: violenta, furtul care intr-un final sunt pedepsite legal , in mediul virtual se intampla la fel situatii 

in care cineva le-ar putea provoca durere si suferinta. 

Procesul de educare a unei generatii destepte si sigure online trebuie inceput inca din clasele 

primare. Fluxul de informatii din internet trebuie sa vina paralel cu metodele sigure de explorare a 

lui. Astfel, precum copilul a invatat de mic ca nu se joaca cu chibriturile, tot asa elevul invata ca nu 

comunica online cu necunoscuti si nu ofera informatii despre el sau familie.  

Elevii percep in persoana pedagogului pe cineva care cunoaste. Informatia oferita correct din 

punct de vedere methodologic, cu continut si metode ajustate grupului, va fi primita de elevi cu o mai 

mare incredere decat simpla prelegere despre “ Este interzis sa faci asta !’’ 

Elevii doresc sa fie ascultati nu numai atunci cand raspund la tema de acasa sau realizeaza 

anumite activitati didactice. Copiii doresc sa fie ascultati si atunci cand intampina o problema, fie ea 

in viata reala , fie in cea virtuala.  

Printre avantajele activitatilor online se pot aminti : 

- Stimularea capacitatii de invatare inovatoare ;

- Intarirea motivatiei elevilor in procesul de invatare ;

- Oferirea unui climat de autodepasire, competitivitate ;

- Notiunile invatate isi vor spori ulterior utilitatea ;

- Facilitarea muncii rapide a datelor, efectuarea calculelor, afisarea rezultatelor, etc;

- Asigurarea unui feed back permanen, profesorul avand posibilitatea de a proiecta activitatea

in functie de secventa anterioara; 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

463



- Dezvoltarea gandirii astfel incat pornind de la o modalitate generala de rezolvare a unei

problemeelevul isi gaseste singur raspunsul pentru o problema concreta ; 

- Stimularea gandirii logice si a imaginatiei ;

- Cresterea randamentului insusirii coerente a cunostintelor prin aprecierea imediata a

raspunsurilor elevilor. 

Calculatorul a devenit un mijloc eficient de predare a cunostintelor in maniera tehnologiilor 

audiovizuale,de instruire individualizata, facilitand desfasurarea diverselor activitati 

specificeprocesului instructiv-educativ.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!   

ACTIVITĂȚI ONLINE 

PROF. ÎNV. PRIMAR GIURA IOANA-CLARA    

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION AGÂRBICEANU” 

Nr.crt. Activitatea Loc de desf Termen Responsabil 

1 

Să ne cunoaştem istoria ! 

* Lecturarea unor povestiri  cu conţinut

istoric: “Moş Ion Roată şi Unirea”, 

“Moş Ion Roată şi Cuza Vodă”, după Ion 

Creangă 

“Trăiască România dodoloaţă!”, după 

Lucian Blaga 

Platforma 

Meet 

Google 

Clasroom 

23.11. 

2020 

Cadre didactice 

coordonatoare 

şi colaboratoare 

2 Confecţionarea de steaguri şi de ecusoane Google Meet 

Google 

Clasroom 

24.11. 

2020 

Cadre didactice 

coordonatoare  

3 Mândria de a fi român 

*Învǎţarea unor cântece şi poezii dedicate

zilei de 1 Decembrie

Google Meet 25.11. 

2020 

Cadre didactice 

coordonatoare 

4 România – ţară de flori 

*Realizarea unor lucrări din materiale

sintetice – hârtia.

Google 

Clasroom 

26.11. 

2020 

Cadre didactice 

coordonatoare  

1 Decembrie- Sărbătoarea românilor 

Prezentarea unui program artistic închinat 

Zilei Naţionale 

* Prezentarea unor cântece şi

poezii(Program artistic)

Platforma 

Meet 

27.11. 

2020 

Cadre didactice 

coordonatoare  
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Proiectele e-twinning, o soluție la îndemână pentru școala on-line 

prof. Giurgiu Teodora Elena 

Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Câmpia Turzii 

,,Marketing-ul este o modalitate de a atrage atenţia oamenilor” afirmă Seth Godin, unul dintre 

cei mai renumiți autori de cărți de afaceri. Din domeniul antreprenorial, conceptul de marketing s-a 

deplasat inclusiv până în cel al educației, astfel că promovarea imaginii unei școli a devenit o 

prioritate pentru orice management modern. Și ce altă promovare mai eficientă decât prin activități 

educative? 

Condițiile curente ne-au testat adaptabilitatea astfel că a trebuit să găsim activități educative 

care pot fi dezvoltate cu ușurință în mediul on-line. Un exemplu în acest sens este proiectul e-twinning 

,,Don’t Worry! Here We Have (Merak Etmeyin Burasi Bizde)!” pe care îl derulăm în acest an școlar, 

împreună cu o școală din Lituania și alte unsprezece școli din Turcia. 

Activitățile din cadrul proiectului se desfășoară începând cu luna decembrie 2020, până în luna 

mai 2021, iar scopul principal este ca cei 20 elevi de clasa a VI-a incluși în proiect să utilizeze limba 

engleză în schimbul lor de idei cu colegi din celelalte două țări partenere. Obiectivul proiectului este 

tocmai de a demonstra că educația este pe mâini sigure în ciuda situației speciale produsă de virusul 

actual.  

Până acum am realizat următoarele activități: în luna decembrie, webinarii cu toți profesorii, 

webinarii cu elevii, obținerea acordurilor de participare la proiect de la părinții elevilor implicați, 

realizarea unor logo-uri și postere ilustrative pentru tema proiectului și alegerea prin vot a logo-ului 

și posterului pentru proiect, în luna ianuarie, webinarii cu profesorii, webinarii cu elevii, realizarea 

unor sloganuri în vederea alegerii prin vot a unuia final , reprezentativ pentru proiect și schimb de 

felicitări între elevii din cele trei țări pentru a se prezenta și a scrie dorințele lor pentru anul 2021. 

Colaj logo-uri elevi         Colaj postere elevi 

Întreaga echipă de profesori înrolați în proiectul e-twinning ,,Don’t Worry! Here We Have 

(Merak Etmeyin Burasi Bizde)!” a decis că este important să promoveze activitățile desfășurate pe 

cât mai multe canale de comunicare. Orice proiect e-twinning are un spațiu propriu pe platforma e-

twinning https://live.etwinning.net/ unde se încarcă poze, rezultate și diverse alte materiale de la 

fiecare activitate cuprinsă în calendarul proiectului. În cazul proiectului mai sus menționat, pe lângă 

spațiul e-twinning, a fost creat și un blog, prin intermediul platformei Blogger găzduită de Google.  

Și aici, fiecare dintre profesori descrie experiența sa de la fiecare activitate. În plus, au fost 

create pagini speciale cu numele proiectului pe Facebook și Instagram, unde se promovează 

produsele elevilor rezultate în urma activităților. O ultimă modalitate de promovare a proiectului, de 
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această dată una individuală, este prin intermediul website-urilor, unde fiecare unitate de învățământ 

încarcă detalii despre proiect. 

Activitățile educative, indiferent dacă se desfășoară fizic sau în mediul on-line, sunt cea mai 

bună cale de a promova o instituție de învățământ, iar mijloacele de promovare/ marketing sunt la 

îndemâna oricui. 
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ȘCOALA ONLINE 

GLIGOR MIRCEA – ADRIAN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 PETROȘANI 

Perioada pandemiei de COVID-19 înseamnă pentru educație o provocare și, în același timp, o 

dificultate, o schimbare de perspectivă asupra unor aprecieri ale activității de învățare a elevilor. În 

această perioadă vom evalua interesul / motivația pentru învățare a elevilor în condițiile în care 

activitățile se desfășoară în clasa virtuală.  

Procesul didactic primește noi caracteristici date de mijloacele didactice folosite, dar și de 

tipurile de interacțiune ale cadrelor didactice și elevilor. Particularitățile sălii de clasă se schimbă, iar 

observarea directă a comportamentului de învățare al elevului se realizează cu dificultate sau este, în 

anumite cazuri, imposibilă.  

Elevii ar trebui să fie învățați să învețe, devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe 

în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior să devină 

achiziții importante pentru progresul societății. 

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de 

brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. 

Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid, să se informeze, să se formeze, să pună 

în practică derularea activităților didactice exclusiv prin mijloace moderne de comunicare. Situația 

nou creată, s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă, care a fost initial abordată cu 

scepticism de către cei mai mulți profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

Cadrele didactice au folosit Platforma educațională: G Suite for Education. (Google 

Classroom). Pachetul G Suite for Education conține instrumente digitale moderne care îmbunătățesc 

procesele de predare, învățare și colaborare în școală prin integrarea noilor tehnologii în activitatea 

didactică și administrativă.  

Foloisrea Internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor on-line, a comunicării on-line poate 

reprezenta și orienta procesul de instruire către interesele elevilor, realizând o predare centrată pe 

necesitățile de învățare ale acestora, contribuind la progresul lor educațional. 

Învățarea asistată pe calculator sau online prezintă avantaje şi cât și dezavantaje. 

Avantajele folosirii acestei metode de învățare sunt: 

- creşte randamentul însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor

elevilor; 

- stimularea gândirii critice și a creativității;

- o mai bună colaborare profesor – elev și comunicare în timp real;

- oferă un climat de autodepăşire, competitivitate;

- introduce un mod eficient de muncă independent.

Printre dezavantajele acestui mod de învățare amintim:

- folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de

investigare a realităţii; 

- utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca

plictiseala, monotonie; 

- costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună

parte a populaţiei României. 

În perioada desfășurării școlii online, a trebuit să ținem cont de anumite reguli. Acestea se pot 

aplica și în momentele de normalitate, dar care presupun şi utilizarea instrumentelor digitale: 

- orarul școlar tradițional NU poate fi transferat la programul de lucru online;
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- timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine stabilit ( ciclul primar - 90 min.,

ciclul gimnazial - 120/150 min.); 

- pentru activitățile sincrone și asincrone trebuie alese teme, instrumente digitale, soft-uri,

aplicații, ce se potrivesc cel mai bine cu planul de predare, aprofundare, exersare; 

- toate activitățile sincron trebuie planificate din timp și organizate foarte bine;

- este necesar să prezentăm părinților și elevilor platforma, dispozitivele digitale,modul de

lucru cu aplicațiile. 

 Învățarea online reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui 

contactul față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul 

de predare - învățare – evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de 

lucru independent, proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea.  

Bibliografie: 

1. Adrian Adăscăliței, Instruire asistata de calculator. Didactica informatica, Editura Polirom,

2007. 

2. Constantin Cucoş,Olimpius Istrate, Ion - Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela,

Şcoala 

online-elemente pentru inovarea educaţiei, Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020. 

3. Mihaela Brut, Instrumente pentru e-Learning. Ghidul informatic al profesorului modern,

Editura Polirom, 2006. 

4. Pavel Cerbuscă, Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență, Chișinău 2020.

5. http:// www.didactic.ro

6. http:// www.e-şcoala.ro
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. inv. primar Glogoveanu Maria-Camelia 

“Să nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari si nimic nu ne permite să stim cum va fi lumea lor. Atunci să-i invățăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)  

Educația este una dintre cele mai importante valori pentru o societate care aspiră spre un viitor 

luminos, spre înțelepciune și înțelegere reciprocă. Noi trăim într-o nouă eră în care oamenii sunt din 

ce în ce mai ocupați și toate gadgeturile, internetul de mare viteză, dar și implicarea rețelelor sociale 

în viața noastră au redefinit felul în care ne comportăm, vorbim, ne informăm și învățăm zi de zi.  

Tehnologia schimbă școala. Și nu vorbesc doar despre materiile din timpul orelor, ci de 

activitățile educative  realizate in mediul on-line , un nou  mod de abordare a activităților  si de felul 

cum sunt remotivați elevii . Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și 

să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern,  activitățile educative să  

fie considerat un pilon in formarea  si definirea atât a personalității copiilor cât și în promovarea 

imaginii școlii. 

Există și cazurile elevilor cu un potențial crescut față de învățătură, dar care sunt total 

dezinteresați de activitățile în aer liber, de diferite activități educative practice, prin urmare sunt 

inactivi din punct de vedere fizic. Tinerii trebuie să mai fie și conștienți de lumea exterioară și de ce 

se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea individului trebuie să să facă pe cele două planuri: 

intelectual și fizic.  

Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a 

forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor 

educaţionale impune îmbinarea activităţilor instructive, iar parteneriatul educaţional, ca set de 

intervenţie complementară, apare ca o necesitate. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățământ la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli în condițiile 

actuale și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate.  

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele 

sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este 

de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și 

apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Având in vedere situația actuală, activitățile educative realizate prin intermediul diferitelor 

platforme educaționale care permit atât profesorior cât și elevilor  să facă schimb de resurse să 

comunice, să urmeze cursuri cursuri profesionale să creeze proiecte împreună  sunt de o reală 
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importanță in promovarea imaginii școlii. Toți factorii de decizie locali s-au implicat  demonstrând 

creativitate, inițiativă, originalitate în promovarea imaginii școlii in condiții de pandemie punând la 

dispoziția cadrelor didactice si elevilor  platforma scolii și achiziționând pentru elevi si cadre 

didactice dispozitive digitale necesare in desfășurarea actului didactic. 

Realizarea de serbări, vizitarea unor muzee, activități de cercetare și documentare   sunt câteva 

dintre activitățile educative care pot fi realizate și in mediu virtual. Ele sunt foarte utile pentru 

majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. 

În cazul unui astfel de tânăr, activitățile educative chiar dacă sunt on-line sunt binevenite 

deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă îi 

lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul afară, așa că este indicat să fie 

un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Bibliografie: 

http://www.scritube.com, Marketing educational 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Glonț Ionela-Cristina - C.Ș.E.I. Băbeni, jud. Vâlcea 

”Caracterul însă al unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai 

mult decât ştie însuşi profesorul”. Mihai Eminescu 

Pe parcursul ultimului an, școala s-a confruntat cu o situație inedită, aceea de face ore de la 

distanță, și nu o zi sau două, ci luni întregi... Astfel că majoritatea unităților școlare au început un nou 

capitol al activității lor, acela de a preda online, de a menține în continuare contactul cu elevii și de a 

realiza activități potrivite în vederea continuării procesului instructiv-educativ de la distanță.   

Companiile producătoare de software au fost alături de școli și le-au acordat suportul lor în 

realizarea acestui demers de menținere a contactului cu elevii și a continuarii activităților educative, 

chiar și de acasă.    

Fiecare profesor a început să folosească metode și mijloace morderne de predare și evaluare, 

precum și de interacțiune cu elevii.   

Cu toate că în metodele și instrumentele moderne de predare, consolidare și evaluare, 

începuseră să fie din ce în ce mai prezente în viața școlii, totuși nu au fost atât de profund folosite. 

Erau mai degrabă, activități sau metode adiacente, si nicidecum principale, sau unicele metode.    

Astfel, că într-un scurt timp, de la o predare tradițională, în mod fortuit, s-a trecut la o predare 

modernă.  

Adaptarea a fost rapidă, în multe situații, având în vedere generația de elevi a zilelor noastre. 

Dat fiind faptul că elevii din generația actuală fac parte din generația Z, adică din iGeneration, 

Centannials sau din generația ”nativilor digitali” trecerea aceasta în multe cazuri nu a fost deloc una 

dificilă.  

Însă, au fost și dificultăți și multe provocări de ambele baricade, atât pentru școală și profesori, 

cât și pentru elevi și părinți... și de ce nu și pentru societate.  

În afară de partea tehnică, care a fost foarte importantă în crearea unei imagini pozitive a 

sistemului educațional din România, pentru crearea unei imagini particulare, adică pentru fiecare 

unitate școlară, în sine, foarte mult a contat implicarea cadrelor didactice din fiecare școală în parte.  

Așadar, în promovarea școlii, a unei imagini pozitive a acesteia, foarte importante sunt 

contribuțiile cadrelor didactice. Fiecare cadru didactic contribuie la promovarea școlii prin foarte 

multe metode: dedicarea acestuia față de meseria de profesor, prin dăruirea sa față de dorința de a le 

cultiva elevilor interesul spre cunoaștere și nu neapărat spre memorarea de noțiuni specifice. 

Ne dăm seama că imaginea școlii crește prin buna pregătire și prin implicarea dascălilor, prin 

activitățile pe care aceștia le desfășoară cu elevii, atât în cadrul activităților școlare, cât și extra-

școlare.  

Chiar și în acest an, majoritatea școlilor și-au respectat planificarile și, chiar de acasă, au realizat 

cu elevii activități intersante extra-școlare, chiar și în mediul online, aspecte care au contribuit la 

promovarea școlii, și au avut un impact pozitiv asupra imaginii acesteia.  

Dacă până acum majoritatea școlilor își promovau imaginea în cadrul diveselor concursuri, 

simpozioane, la târguri educaționale, etc., în această perioadă promovarea a fost în cea mai mare parte 
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în mediul informațional, și s-a axat mult mai mult pe împărtășirea activităților și a muncii pe care un 

dascăl o face zi de zi, și o făcea și în trecut în ”spatele cortinei”, dar de multe ori fără a fi văzute și 

valorizate. Astfel, ca în această perioadă a existat o mai mare transparență o muncii și a activităților 

pe care un cadru didactic le face la clasă, în activitatea de comunicare, fixare, sistematizare și evaluare 

(realizarea de materiale adecvate mediului online: filmulețe, prezentări PowerPoint, jocuri, formulare, 

etc.).  

Majoritatea școlilor s-au promovat în această perioadă în mediul online, au crescut în ochii 

comunității prin intermediul ineditelor activități pe care cadrele didactice le-au desfășurat în 

realizarea orelor. Cu ajutorul dascălilor dedicați și inovativi s-au realizat foarte multe activități 

educative și în acealși timp atractive în mediul online. 

Astfel, ne dăm seama cât de mult contează calitatea activităților educative în promovarea 

imaginii școlii, și ar trebui păstrată în continuare aceeași transparență și dincolo de mediul online, și 

după revenirea fizică a actorilor educaționali la școală, pentru a se vedea munca pe care cadrele 

didactice o depun și pentru a se oferi în continuare modele de bune practici în activitatea didactică.  

Concluzionând, ne dăm seama cât de importante sunt activitățile educative realizate în mediul 

online în promovarea imaginii școlii, și bineînțeles în promovarea sistemului educațional per 

ansamblu, și cât de importantă este buna colaborare între cei trei parteneri educaţionali: școală-elevi-

părinţi. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării și de aceea nu 

trebuie niciodată lasată deoparte! 

Bibliografie: 

Cucoş, C. (2006), Pedagogie, Editura Polirom, Iași 
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IMPORTANȚA COLABORĂRII ȘCOALĂ-FAMILIE         

ÎN REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN ONLINE 

GOGA POMPILIA ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTĂ 

În cadrul școlii online participanții sunt profesorii, elevii, dar și părinții lor, dacă elevii sunt 

minori. Prin participant la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și internetului se 

înțelege: cadrul didactic, preșcolarul, elevul, părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal al 

elevului minor sau un membru al familiei în grija/supravegherea căruia este încredințat elevul minor. 

Unul dintre principiile care guvernează procesul didactic prin activități-suport pentru învățarea 

prin intermediul tehnologiei și al internetului” este cel care prevede participarea și responsabilitatea 

părinților. 

Părinții au fost aceia care au asigurat instrumentele pentru predarea online si 

anume:smartphone-uri, tablete, laptopuri si calculatoare. Este foarte important ca temele date elevilor 

să fie creative și să nu obosească elevul sau să îi consume prea mult timp. 

Sarcinile de lucru trebuie să fie creative, să nu conducă la pierderea interesului elevilor față de 

învățare, la oboseală fizică și emoțională, la reducerea timpului destinat unor activități recreative, 

familiale sau comunitare, cum ar fi activități  de Ziua Educatiei, de Ziua Natională a României, 

activități  cu ocazia Crăciunului, Zilei de 1 martie etc. 

 Părinților le revine o serie de sarcini: 

- Să asigure participarea copiilor la activitățile didactice organizate de către unitatea de

învățământ prin intermediul tehnologiei și al internetului, urmărind crearea unui mediu fizic sigur, 

prietenos și protectiv pentru copil în timpul desfășurării activității 

- Promovarea unui comportament pozitiv, aprecierea progresului înregistrat de preșcolar/elev,

încurajarea, motivarea și responsabilizarea acestuia cu privire la propria formare; 

- Să mențină comunicarea cu profesorul diriginte/învățătorul și celelalte cadre didactice;

- Să sprijine preșcolarul/elevul, dacă este cazul, în primirea și transmiterea sarcinilor de lucru,

în termenele stabilite; 

- Să transmită profesorului diriginte/profesorului pentru învățământ primar/învățătoarei/

profesorului pentru învățământul preșcolar/educatoarei feedbackul referitor la organizarea și 

desfășurarea activității de predare-învățare-evaluare prin intermediul tehnologiei și al internetului. 

Și cadrele didactice, ca și părinții au atribuții nu obligații. Dintre atribuțiile cadrelor enumerăm: 

- Proiectează și realizează activitățile didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor

privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

- Elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe

platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse care pot fi utilizate; 
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- Proiectează activitățile-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului;

- Elaborează instrumente de evaluare aplicabile prin intermediul tehnologiei și al internetului,

pentru înregistrarea progresului preșcolarilor/elevilor; 

- Stabilesc împreună cu celelalte cadre didactice un program optim pentru predare-învățare-

evaluare astfel încât să se respecte curba de efort a elevilor și să se evite supraîncărcarea acestora cu 

sarcini de lucru. 

În proiectarea și organizarea activității didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului 

se respectă prevederile planurilor-cadru și ale programelor școlare în vigoare. În proiectarea și 

organizarea activității didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului se vor avea în vedere: 

• selectarea informațiilor/a experiențelor anterioare ale elevilor și valorificarea acestora;

• realizarea/selectarea/adaptarea materialelor/resurselor specifice pentru facilitarea procesului

educațional; 

• crearea unei comunități de învățare;

• aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toți preșcolarii/elevii dobândirea

competențelor specifice particularităților de vârstă; 

• încurajarea contribuțiilor individuale, a reflecției etc.

În activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului se pot folosi, adapta și 

redistribui liber, ținând cont de drepturile de autor, resurse educaționale deschise (RED) – materiale 

pentru învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale, cum ar fi: cursuri, proiecte de lecții, 

prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, 

simulări, teste, resurse audio sau video etc., puse la dispoziție în format digital sau fizic și la care 

există acces liber. 
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ȘCOALA DE VARĂ 

DĂ VALOARE PAȘILOR TĂI PENTRU VIITOR 

Gogata Anca 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, 

practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel 

de activități beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 

național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

O activitate extrașcolară în care a fost implicată instituția noastră a fost Școala de vară "DĂ 

VALOARE PAȘILOR TĂI PENTRU VIITOR" cu o durată a activităților de 2 săptămâni/an,  a avut 

drep scop facilitarea tranziției de la ciclul liceal la cel universitar, pentru un grup țintă de 55 de elevi 

de liceu, în special din clasele a XI-a și a XII-a, organizate la 4 licee/colegii partenere din cele toate 

cele patru județe ale Olteniei (Dolj- LICEUL TEHNOLOGIC "HORIA VINTILĂ", SEGARCEA, 

Gorj - LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER, Vâlcea- LICEUL "CONSTANTIN 

BRÂNCOVEANU", HOREZU, Olt-COLEGIUL AGRICOL"DIMITRIE 

PETRESCU. 

Obiectivul general al proiectului a fost să se diminueze numărul de elevi cu risc de abandon 

școlar de la la liceele de stat din zona S-V Oltenia, prin conștientizare, sensibilizare și deteminare, în 

vederea promovării bacalaureatului și a continuării studiilor. 

Pentru atingerea obiectivului general, s-au propus următoarele obiective specifice: 

1. Conștientizarea elevilor din cadrul liceelor alese, din județele: Gorj, Olt, Vâlcea și Dolj cu

privire la riscurile implicate de abandonul școlar precum și îmbunătăţirea ratei succesului şcolar 

având ca obiectiv principal creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat și 

continuarea studiilor, prin campanii de promovare, conștientizare și diseminare a importanței 

obiectivelor  și misiunii proiectului, precum și de diseminare a rezultatelor proiectului; 
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2. Îmbunătățirea cunoștințelor elevilor prin organizarea de activităţi  în care să fie implicaţi şi

responsabilizaţi elevii, activități educațional-stimulative, activități de socializare, relaționare și de 

acumulare de informații din domeniile de bază din cadrul facultății precum și din domenii conexe 

etc.; 

3. Optimizarea metodelor și a tehnicilor de consiliere profesională și orientare în carieră, în

vederea reducerii riscului de abandon școlar în rândul elevilor din categorii defavorizate, din zona S-

V Oltenia; 

4. Implementarea serviciilor de consiliere profesională și orientare în carieră, prin instrumente

specifice inovative și metode adaptate standardelor naționale și europene, care vizează monitorizarea 

ulterioară a beneficiarilor direcți ai proiectului. 

5. Dezvoltarea abilităților de socializare, a abilităților profesionale și de lucru în echipă prin

activități ecologice, culturale, sportive și nu numai, în contextul lărgirii orizontului personal de 

educație, cultură, formare și cunoaștere. 

Elevii din grupul țintă au dobândit cunoștințe specifice de agricultură, mediu și biodiversitate, 

protecția pădurilor și a întregului patrimoniu natural, ecologie, zootehnie, agroturism, patrimoniul eco 

și agrocultural, precum și de tradiții și obiceiuri din spațiul istoric cuprins între Dunăre, Olt, Jiu și 

Carpații Meridionali Sud-Vestici. 

Competenţele personale crescute ale elevilor sunt vizibile în capacitatea crescutã de a 

interacționa într-un mod adecvat, în cadrul  unei întregi game de contexte sociale și culturale; 

abilitatea dezvoltatã de a organiza eficient timpul, de a rezolva probleme, de a achiziționa, procesa, 

evalua și asimila noi cunoștințe și de a aplica noile cunoștinte și deprinderi într-o varietate de contexte; 

abilitaţile dezvoltate de relaționare interpersonală; spiritul de inițiativă crescut (capacitatea  sporitã 

de a induce schimbări  și abilitatea dezvoltatã de a le primi, sprijini și adapta la inovația adusă de 

catre factorii externi). 

Servicii prestate 

Datorită faptului că elevii participanți din grupul țintă au fost minnori, aceștia au fost 

monitorizați pe toată perioada Școlii de vară de însoțitori/consilieri școlari care să le ofere suportul și 

să le asigure consilierea pe perioada derulării activităților. Obiectivul personal a fost asigurarea 

participării elevilor la toate activitățile din cadrul proiectului și îndeplinirea rezultatelor așteptate ale 

acestuia.  

În cadrul proiectului am desfășurat următoarele activități: 

• am însoțit elevii pe întreaga perioadă de desfășurare a Școlii de vară de la locul de cazare, la

locul de derulare al activităților și, ulterior, către locul de cazare; 

• am însoțit elevii la cantină, pentru supravegherea în timpul meselor;

• am identificat și rezolvat problemele apărute în rândul elevilor;

• am asigurat îndeplinirea de către elevi a sarcinilor și obiectivelor din cadrul proiectului;

• am menținut permanent legătura cu coordonatori activităților din partea Beneficiarului;

• am însoțit elevii în vizitele tematice, vizitele de studii și activitățile extracurriculare (vizite la

muzee, vizitarea obiectivelor culturale din zona Olteniei). 

Activități desfășurate în cadrul proiectului 

Proiectul " DĂ VALOARE PAȘILOR TĂI PENTRU VIITOR " a început în data de 17 iulie 

primirea, cazarea elevilor din grupul țintă, festivitatea de deschidere, vizita în Gradina Botanică),  și 

s-a finalizat în data de 29 iulie (transportul elevilor în localitățile de reședință), conform programului

atașat.

Activitățile desfășurate au fost: 

- festivitatea de deschidere și Festivitatea de închidere a Școlii de vară "DĂ VALOARE

PAȘILOR TĂI PENTRU VIITOR" 

- seminariile și cursurile educative

- simpozioanele s-au organizat în scop educativ, stimulativ, creativ și de sensibilizare și

responsabilizare a elevilor din grupul țintă. 

1. Simpozionul "Importanța conservării plantelor și animalelor protejate din România".

2. Simpozionul "Oltenia și patrimoniul agricol și silvicultural".

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

477



- consiliere profesională și orientare în carieră

- ateliere de lucru pentru dezvoltare personal

- ateliere de lucru și aplicații practice în laboratoarele din cadrul Facultății de Agronomie

- vizite de tematice și de studiu

- activități culturale, sportive, recreative  și concursuri

- activități culturale, concursuri

- activități sportive și recreative
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN ACTIVITĂȚI SPORTIVE 

Prof. GOGELESCU MARIUS-PETRE 

COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET” TG. JIU, JUD. GORJ 

,,Sportul este un izvor de sănătate şi prospeţime, un factor de longevitate’’ Ana Aslan 

În sport, ca și în artă, disciplina este o educație pe care o primești de mic copil, iar la un moment 

dat va deveni un mod de viață. Nu mulți sunt cei care se pot ridica și pot lua de la capăt iar și iar un 

exercițiu, o mișcare, o aruncare, până în momentul în care au executat-o de atâtea ori, iar când vorbim 

de ora de educație fizică și sport de la școală putem spune că mișcarea  este activitatea care contribuie 

semnificativ la dezvoltarea acestor abilități și pregătește individul din punct de vedere practic pentru 

o sumedenie de situații care pot fi ușor transpuse și în viața personală sau cea profesională.

Când vorbim despre jocul în echipă este nevoie de colaborare între toți membri acesteia. Pentru 

a putea reuși împreună, este nevoie de colaborare, de comunicare și coordonare. Toate aceste abilități 

se învață într-o echipă. Abilitatea de a mobiliza un grup de oameni către un scop comun, de a-i inspira, 

de a-i ghida și a lua decizii care să ducă spre evoluție – sunt doar câteva caracteristici ale leadership-

ului. Rolul leaderilor este foarte important într-un grup. Acesta poate avea impact asupra dinamicii, 

unității și satisfacției echipei.  

O altă problemă care ia proporții în ultimul timp este obezitatea la copii. Din ce în ce mai   mulți 

copii încep să înlocuiască treptat mersul pe bicicletă sau fotbalul din curtea școlii cu orele lungi 

petrecute în fața televizorului sau tabletei, de cele mai multe ori luând și masa în fața ecranelor, lucru 

foarte dăunător pentru organism. Apoi, o parte dintre copii refuză orele de educație fizică din 

comoditate sau lipsă de interes, iar medicii nu ajută nici ei, eliberând scutiri pe bandă rulantă, fără 

investigații amănunțite. În școala în care profesez se desfășoară o serie de activități sportive: 

concursuri școlare, competiții sportive, întreceri, etc. Foarte mulți copii s-au implicat și au obținut 

rezultate deosebite. 

Iată câteva motive bine întemeiate pentru care copiii ar TREBUI să facă mișcare (în special la 

școală): 

➢ Sportul îmbunătățește performanțele școlare – exercițiile fizice îmbunătățesc procesele

cognitive și au un efect pozitiv asupra capacității de atenție și memorie, în special în cazul celor care 

se confruntă cu problema deficitului de atenție. Într-un articol CSID, am găsit și explicația experților: 

Circulaţia sangvină încurajează procesele de oxigenare a tuturor ţesuturilor din organism, implicit a 

creierului, iar puterea de concentrare este corelată cu mişcarea fizică, astfel copiii care sunt activi 

fizic au un nivel mai mare de control cognitiv şi recomandarea dea face sport poate fi o soluţie în 

cazul celor care se confruntă cu problema deficitului de atenţie 

➢ Educația fizică disciplinează copilul și îi oferă o anumită structură, un ghidaj, o rigoare care

creează mai apoi o rutină, și care se transpune și în alte activități datorită mentalității formate în acest 

sens. 

➢ Dezvoltă motivația, spiritul de echipă, fair play-ul, simțul de apartenență la grup, tăria de

caracter și deci, o mai bună rezistență psihică, mentală în fața eșecului și o orientare către progres. 

➢ Este o formă de educație pentru sănătate, promovând respectul și grija pentru organismul

propriu. 

➢ Prin educația fizică din școli se asigură formarea deprinderilor intelectuale și practice sau

valorilor etice și morale care duc la o mai bună integrare socială a copilului. 

➢ Sportul crește rezistența organismului la viruși și bacterii, îmbunătățind sistemul imunitar.

Așadar, dacă încă mai sunt părinți sau chiar elevi cu teama că, făcând mișcare copilul transpiră și 
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poate răci, sau teama că ora de sport îi răpește timpul pentru materiile cu adevărat “importante”, sunt 

aici să vă spun că efectul sportului este exact cel opus! 

Așadar sportul, educația fizică sau mișcarea este o activitate vitală pentru sănătatea fizică și 

psihică a individului, dar și pentru dezvoltarea armonioasă și formarea caracterului pentru tot restul 

vieții. 

  Bibliografie: 

1. Coman , Cristina , Relatii publice si mass-media, Iasi, Editira Polirom,2000

2. Dragan,I. , Paradigme ale comunicarii de masa, Editura Sansa, Bucuresti, 1996

3. www.didactic. ro
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PROF. ÎNV. PRIMAR: GOGELESCU-BĂDIȚA ANA-MARIA     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA” TG JIU, JUD. GORJ 

“Fiecare copil pe care îl instruim este un om pe care îl câștigăm” (Victor Hugo)… 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul trăiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În școala noastră se desfășoară o varietate de activități extrașcolare. În fiecare an organizăm 

Concursul și Simpozionul interjudețean ”După datini colindăm…”.  

Concursul si Simpozionul  ” După datini colindăm...”, urmărește implicarea copiilor și a 

cadrelor didactice în exprimarea valorilor morale, prin diferite forme artistice ce se regăsesc și în 

tradițiile populare. Dorim promovarea interculturalității la nivelul comunitătii locale. Este necesar și 

important pentru copii să-și formeze deprinderi de viață precum: să gândească independent, să fie 

creativi și curiosi, să știe cum să facă față stresului, să relaționeze cu toți copiii indiferent de etnie sau 

statut social. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  

Bibliografie: 

1. Coman, Cristina, Relatii publice si mass-media, Iasi, Editira Polirom,2000

2. Dragan,I., Paradigme ale comunicarii de masa, Editura Sansa, Bucuresti, 1996

3. www. didactic.ro
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Importanța activităților educative realizate în online   

pentru promovarea imaginii școlii 

prof. înv. primar, Mihaela Gogu   

Şcoala Gimnazială "Nicolae Stoleru"         

loc. Baia, jud. Suceava 

Perioada de desfăşurare a şcolii în mediul online a fosr o provocare, pentru toţi cei implicaţi în 

educaţie: elevi, profesori, părinţi… 

După prima perioadă, din martie- iunie, 2020, când era un haos, practic, în întreg sistemul 

educaţional din România- şi nu numai, când nu exista nici un cadru legislativ de direcţionare a muncii 

dascălilor, peste vară, în vacanţa mare, lucrurile au început uşor- uşor, să urmeze căi de orientare în 

predare/ învăţare/ evaluare, trasate însă mai mult de ONG- uri sau asociaţii ale educatorilor din 

România şi chiar din lume, la nivel global. Aş evidenţia, în mod special, Academia pentru Inovare şi 

Schimbare în Educaţie, din Republica Moldova, care, încă din prima perioadă a pandemiei, s-a 

reinventat, rapid, organizând zeci, poate chiar sute de webinarii, cursuri online, conferinţe şi 

simpozioane, cu rol de diseminare a informaţiilor despre ce era nou la acea vreme: predarea sincron, 

pe platforme de meetinguri diverse, cea asincron, cea hibridă, modul de evaluare în online. S-au 

realizat, aici, tutoriale minunate, despre funcţionalitatea unor platforme, aplicaţii şi instrumente 

digitale, de mare folos, în acele momente.  

La toate aceste acţiuni extraordinar de utile  au fost acceptaţi, cu mărinimie, dascălii din 

România şi nu numai, astfel şi eu putând să mă adaptez noilor schimbări, noilor paradigme 

educaţionale. Şi în România a existat interes pentru formarea educatorilor pentru predarea în 

online…Pot menţiona Asociaţia Techsoup România şi Programul "Îndreptar digital", care au proiectat 

şi desfăşurat, gratis, cursuri de formare, webinarii şi conferinţe. De asemenea, echipa de speakeri de 

la Asociaţia SELLification, cei de la" Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României", 

profesorii de la Universitatea din Bucureşti- de pe platforma www. iteach.ro. Un rol aparte l-au avut 

toate webinariile organizate de Romanian Bussiness Leaders- prin Proiectul MERITO, la care au fost 

invitaţi, de fiecare dată, mentori de excepţie ai şcolii româneşti, care au expus modalităţi, idei şi 

tehnici de lucru inovative, pentru activităţile din Şcoala online. 

Prin excelenţă, activităţile şcolare din întreaga această perioadă, au presupus o ştiinţă a 

comunicării aparte cu elevii, pentru a-i putea ţine, captaţi la lecţiile sincron desfăşurate, în faţa 

deviceurilor. De asemenea, ca dascăl, a trebuit să mă reinventez, să regândesc întreg procesul 

didactic- altfel decât am făcut-o în toţi cei 32 de ani de carieră, ca învăţătoare. Având clasa a III- a 

anul trecut, în primăvară şi acum a IV- a, pot spune că deja îi cunoşteam bine pe elevii mei, colectivul 

clasei era sudat, din fericire un grup şcolar minunat, format din 24 de elevi sârguincioşi, tenace şi 

creativi. De mare preţuire în ochii mei se bucură acum părinţii lor, care le- au asigurat, pe cât posibil, 

gadgeturile necesare şi le-au fost alături în toate activităţile şcolare şi în multele activităţi extraşcolare, 

desfăşurate în Şcoala online. 

Pentru că la noi în clasă calculatorul şi telefonul "jucau" un rol deosebit, de acum vreo 3 ani 

înainte, în desfăşurarea unor momente speciale la unele lecţii, mai ales din domeniul STEM, dar şi la 

proiecte educaţionale şi mai ales eTwinning, perioada de pandemie ne- a "prins" puţin mai bine decât 

pe alţi elevi şi profesori din ţară. Elevii mei utilizează cu lejeritate multe instrumente, aplicaţii şi 

platforme digitale, fapt ce ne- a permis desfăşurarea unor lecţii atractive, interactive, inedite, 

moderne.  
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Dar, lucrul cel mai demn de a fi evidenţiat este faptul că am desfăşurat foarte multe activităţi 

minunate, în cadrul unor evenimente din viaţa comunităţii, şcolii, ţării sau lumii, în cadrul unor 

proiecte grozave, educaţionale sau eTwinning, la multe dintre acestea obţinând premii şi distincţii 

valoroase, care au promovat şcoala noastră în diveese medii. 

Exemplificăm: în luna mai, 2020, ne- a fost preluată activitatea din  "Şcoala altfel" în online-- 

"STOP CORONAVIRUS!"şi transpusă, ca schimb de bune practici, în webinarul evaluativ al 

Activităţilor formale şi nonformale al I.Ş.J. Suceava, apoi în volumul "Barometrul reuşitei şcolare"- 

nr XXXI/ 2020. Am finalizat, în mediul online, în lunile martie- iunie 2020, proiectele eTwinning 

"LET’S INTRODUCE OUR CULTURES", "WE MIND THE NATURE", "STAY HOME! LEARN 

FROM HOME!", "SHARING TRADITIONS", "YASAYAN SEHIRLER"- cu bucurie primind, la 

toate acestea, Certificatul European de Calitate. De asemenea, am desfăşurat proiecte de suflet, în 

care au fost implicaţi şi părinţii elevilor mei: "PAŞTELE- CREDINŢĂ ŞI TRADIŢII", "CITIM 

ÎMPREUNĂ", "ZIUA PĂMÂNTULUI", etc. În luna iunie, 2020, am obţinut, cu clasa, Premiul I în 

cadrul Competiţiei de fotografii a Calendarului eTwinning România, o fotografie de la o activitate a 

clasei noastre fiind expusă pe foaia lunii martie, din acest an. 

Anul şcolar 2020- 2021 ne- a adus noi provocări educaţionale şi noi rezultate obţinute, pentru 

clasa şi şcoala noastră, tot în şcoala online. Luna octombrie a debutat cu desfăşurarea a două 

evenimente de programare, în online, aprobate şi premiate în cadrul Competiţiei Internaţionale 

"MEET AND CODE", pentru care am primit şi două finanţări de câte 300 de Euro. Pentru unul dintre 

ele, "HAKATHON PENTRU O COMUNITATE VIZIBILĂ", am realizat un Site web, de 

popularizare a localităţii noastre, care a fost preluat de una dintre formatoarele Cursului CRED, pentru 

învăţători, pentru a-l folosi la disciplina Istorie, la alte grupe. Apoi, prin implicarea în Mişcarea 

Internaţională de Programare şi Utilizare a Tehnologiilor Digitalizate "EU CODE WEEK, 2020", am 

obţinut, pentru clasă şi individual, toţi elevii, diplome şi premii, iar doamna învăţătoare- titlul de 

LEADING TEACHERS – ROMÂNIA. În luna noiembrie, eleva Moisii Roxana a câştigat, cu o 

lucrare digitală, TROFEUL Concursului "BIBLIAteca inimilor", derulat la nivelul I.Ş.J. Suceava. 

Pentru proiectul desfăşurat în anul şcolar trecut, tot la nivelul I.Ş.J. Suceava, "CÂND POVEŞTILE 

PRIN VIAŢĂ"- am primit un nou TROFEU, în luna decembrie, la categoria "Publicaţii ale şcolilor". 

Deci, pentru noi, promovarea imaginii şcolii, prin desfăşurarea de numeroase activităţi 

educative,  a fot continuată, la un nivel deosebit şi în Şcoala online.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Golu Daniela   

Liceul Tehnologic Baia de Fier, Județul Gorj 

Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta 

aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.”.De aceea ,în zilele noaste, unitatea 

de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății 

contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul 

comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continuă 

schimbare. Internetul, privit cu reticență in urmă cu ceva timp, a devenit acum ,în contextul pandemiei 

un mediu ,atât de desfășurare a orelor cât și de promovare , prin care o școală își poate construi o 

imagine. 

Inovarea se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în favoarea acestei 

dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem stabili și 

cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, societatea) 

sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. Realizarea 

acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare 

dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului, 

folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra 

școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni , ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, 

practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel 

de activități beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 

național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În demersul didactic ,chiar și în mediul online am reușit să-i motivăm pe elevi să participe nu 

doar la actvitșile propriu-zise cât și la proiecte educaționale interdisciplinare.Un astfel de exemplu ar 

putea fi cel dedicat Zilei Culturii Naționale(15 Ianuarie 2021) prin Proiectul Educațional,,  Mihai 

Eminescu-Luceafărul Poeziei Româneștiʼʼ  

Scopul proiectului: 

Cunoaşterea operei şi vieţii poetului Mihai Eminescu; Dezvoltarea dragostei pentru literatura 

română clasică şi contemporană. 

Obiectivele proiectului: 

să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre marele poet; 

să caute în orice bibliotecă (proprie sau virtuală) o carte de  Eminescu,pentru a putea participa 

la concurs 

realizarea unei expoziţii de carte in cadrul CDI/Biblioteca școlii de către doamna bibliotecar; 

să memoreze şi să recite poezii eminesciene; 
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să realizeze compoziţii literare (acrostich-uri),cât și lucrăriplastice inspirate din poeziile 

eminesciene; 

să participe afectiv la activităţile desfăşurate în echipă. 

Grupul ţintă:  

elevii claselor V-XII  ai LICEULUI TEHNOLOGIC BAIA DE FIER,JUD.GORJ 

Locul desfăşurării: ONLINE-Platforma ADSERVIO,ZOOM ,WATSSUP 

Perioada de desfăşurare: 14. 01. 2021 – 15.01. 2021 

Iniţierea grupului ţintă: 

Lansarea propunerii de proiect  

Vizitarea  virtuală a bibliotecii şcolii pentru a viziona o expozitie a volumelor de poezii ale 

poetului;Întocmirea unor fişe biografice

Implementare: 

Prezentarea ppt a materialului conţinând date biografice 

Recitarea unor poezii de către copii din volumele alese 

Realizarea unor Acrostich-uri  cu tema EMINESCU 

Învăţarea unor cântece pe versuri eminesciene 

Realizarea unei mici expoziţii de carte in cadrul CDI cu volume de poezii eminesciene şi a unei 

mici expoziţii ale lucrărilor elevilor  prin transpunerea acestora in viziunea copiilor 

ACTIVITĂŢILE ŞI PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

NR. 

CRT. 

ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

DATA RESPONSABIL 

1. Popularizarea proiectului în 

cadrul orelor online, de către 

diriginții claselor 

Platforma 

ADSERVIO 

Watssup 

ZOOM 

14.01.2021 Diriginții claselor V-

XII 

2. Mihai Eminescu – Poetul 

nepereche 

- prezentare ppt despre viaţa şi opera

marelui poet

- selectarea informaţiei cu privire la

biografie şi activitatea lui literară

Platforma 

ADSERVIO 

15.01.2021 Prof.Golu  Daniela 

Prof.Tomescu Gabriela 

Prof.Panduru Anca 

Prof.Caramete Elena 

Prof.Gureanu Alina 

Prof.Brănescu Camelia 

3. Mihai Eminescu – mai aproape de 

noi 

- audierea unor poezii şi cântece

eminesciene

- realizarea unor compoziţii plastice

care să oglindească opera lui Mihai

Eminescu

Platforma 

ADSERVIO 

15.01.2021 Prof.Golu  Daniela 

Prof.Tomescu Gabriela 

Prof.Panduru Anca 

Prof.Caramete Elena 

Prof.Gureanu Alina 

Prof.Brănescu Camelia 

4. Expoziţie de carte cu principalele 

opere ale poetului/Expoziție cu 

lucrări ale elevilor 

Darul lui Eminescu – memorarea şi 

recitarea unor poezii, sceneta: 

interpretarea poeziei,,Lucefarului’’ 

CDI/Bibliotecă 

Căminul 

Cultural,,ION 

NIȚULESCUʼʼ 

15.01.2021 Responsabil CDI 

/Bibliotecă 

Bran Maria 

Director Cămin 

Cultural 

Drăgănescu Mirela 

5. Scrierile lui Eminescu – izvor de 

inspiraţie 

Recitarea unor poezii, 

Crearea de ACROSTICH-URI în 

limba franceză si in limba română 

Referate,portofoliu,expoziţie 

Platforma 

ADSERVIO 

CDI/ 

Bibliotecă 

15.01.2020 Prof.Golu  Daniela 

Prof.Tomescu Gabriela 

Prof.Panduru Anca 

Prof.Caramete Elena 

Prof.Gureanu Alina 

Prof.Brănescu Camelia 
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Responsabil CDI Bran 

Maria 

6. 

Medalion literar – Mihai 

Eminescu*- poetul nepereche 

- concurs pe echipe

- recitare de poezii

- interpretare de cântece pe versuri

eminesciene

Platforma 

ADSERVIO 

15.01.2021 Prof.Golu  Daniela 

Prof.Tomescu Gabriela 

Prof.Panduru Anca 

Prof.Caramete Elena 

Prof.Gureanu Alina 

Prof.Brănescu Camelia 

Materiale / Resurse 

Resurse umane: elevii claselor V-XII 

Resurse materiale: laptop-uri,tablete,smartphon-uri,volume cu poezii, bloc de desen, acuarele, 

creioane colorate, carioca,costumaţie pt. dramatizare,  , hârtie,coli cartonate colorate, diplome 

Evaluarea 

Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării proiectului, prin întrebîri, jurnal de impresii, 

dar şi prin metode specifice de evaluare: portofoliul şi concursul. 

S-au trimis pe platformă diplome tuturor participanilor acorda diplome de participare tuturor

elevilor. 

Popularizarea 

Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice Limbă şi comunicare; Publicarea lucrărilor 

elevilor în mediul online(site-ul liceului). 

Asadar, promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare.  

Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează 

greu și se poate pierde rapid. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

486



LUCRU ÎN ECHIPĂ: EDUCATOARE-PĂRINȚI 

Prof. Gora Nicoleta-Luminița 

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău 

Platforma educațională GSuite este locul unde activitățile sincron ale grupei mijlocii  „Raza de 

soare” de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău se desfășoară acum în perioada de online. 

Acestea pot avea loc doar grație implicării părinților! Echipa formată de părinți cu educatoarele 

grupei a condus la starea de bine a preșcolarilor noștri, precum și la achiziționarea de noi deprinderi, 

priceperi și informații. 

Omul este în permanentă interacțiune cu factorii sociali ai existenței sale. În această 

interacțiune, el asimilează normele și valorile societății, modelele sociale de comportament, 

mijloacele sociale de comunicare umană. Prin aceasta, el este pregătit pentru viața socială, pentru 

asumarea unor roluri și responsabilități. Acest proces se realizeaza de-a lungul diferitelor etape de 

viață, în cadrul unor forme specifice de activitate socială și în cadrul specific al unor instituții sociale: 

familia, grădinița, școala, instituțiile culturale, dar și împreună cu intregul sistem al mijloacelor 

moderne de informare si influențare. 

Modelele educaţionale actuale pun în centru copilul şi trebuinţele sale, nevoile lui de 

dezvoltare şi în acest scop participă numeroşi factori, dintre care cei cu importanţă semnificativă 

sunt şcoala, grădiniţa şi familia. Important pentru dezvoltarea armonioasă a copilului este 

colaborarea eficientă între aceşti factori educogeni. 

Comunicarea şi deschiderea de ambele părţi, pentru a sprijini dezvoltarea şi buna educaţie 

a copilului, aduc beneficii pe termen lung în dezvoltarea personalităţii acestuia. Necesitatea 

colaborării grădiniţă-familie rezidă din obiectivul comun pe care îl au cei doi factori 

educaţionali: asigurarea unui sistem unitar de cerinţe de instruire şi educare a preşcolarului. 

Nu vor exista rezultate pozitive ale actului educaţional dacă nu există corelare perfectă între 

influenţele educative. Există două dimensiuni principale ale implicării reciproce a instituţiei 

de învăţământ şi familiei în favoarea copilului: dimensiunea relaţiei copil - părinte şi 

dimensiunea relaţiei grădiniţă - familie. 

Relaţia copil - părinte este direct influenţată de pretenţiile manifestate faţă de copil: acestea 

nu trebuie să îi plaseze pe copii într-un rol cu prea multe constrângeri şi foarte puține situaţii de 

a se desfăşura liber, activ, opţional, cu iniţiative proprii. Atribuţiile influenţează pozitiv 

personalitatea umană, numai atunci când ele oferă posibilităţi reale de afirmare, când angajează 

originalitatea şi individualitatea acestuia. 

Dimensiunea relaţiei grădiniţă – familie, se referă la alegerea unităţii de învăţământ, la 

contactele directe ale părinţilor cu cadrele didactice. Aceste contacte pot fi întâlniri colective 

dintre cadrele didactice şi asociaţiile părinţilor, reuniunile de informare a părinţilor cu privire 

la diferite conţinuturi şi metode şcolare. Relaţia grădiniţă - familie nu se poate constitui fără 

asigurarea unei condiţii de bază, fundamentală: cunoaşterea familiei de către educatoare, a 

caracteristicilor şi potenţialului ei educativ. Educatoarea trebuie să cunoască mai multe aspecte 

ale vieţii de familie, deoarece aceasta o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea copiilor cu care va 

lucra. 

Căldura raporturilor dintre părinţi şi educatoare, încrederea şi respectul reciproc se 

stabilesc prin schimbul de informaţii - pentru care trebuie să găsim întotdeauna timpul 

necesar. Astfel, educatoarea poate ajuta familia în cel mai simplu şi natural mod să urmeze calea 
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justă în raporturile cu copilul său, să prevină îndepărtarea lui sufletească, să înlăture 

eventualele carenţe educative.  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

prof. înv. primar Gornic Mirela,      

Liceul Național de Informatică Arad 

Mediul online a reprezentat, până nu demult, doar o sursă de informații pentru educaţia din ţara 

noastră. Odată cu pandemia, acesta însă, a devenit un mod de a ţine cursurile, de a vorbi cu oamenii, 

de a accesa modalităţi de lucru, de a munci, etc. Școlile  care au înţeles mai repede acest lucru au fost 

în câștig. Învăţământul a rămas online și astfel am trecut de la realitatea faţă în faţă la realitatea 

mediului online. Astfel dificultăţilor obișnuite li s-au adăugat cele legate de neobișnuitul realităţii 

virtuale  și de asemenea, cele legate de capacitatea noastră de adaptare la acesta. 

Am început astfel să gândim dincolo de graniţe, să căutăm soluţii, să încercăm diferite 

platforme, să schimbăm ceea ce nu părea că e de schimbat prea curând – felul în care muncim, de 

obicei. Am constatat astfel că orice căutare ne-a făcut să găsim, faptul că acceptând schimbarea, ne 

sprijină să ne adecvăm și aceasta a devenit în scurt timp un atuu, înţelegând că platformele e-learning 

aduc mediul de învăţare online la noi acasă și deci mai aproape de fiecare dintre noi.  

Profesorii au fost nevoiți să descopere metodele și mijloacele prin care să-și adapteze stilul de 

predare și modul de relaționare cu elevii. 

Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, disciplină, dar și joacă. 

Predarea online ne-a dat prilejul să explorăm noi moduri de învățare. Metodologia clasică, care 

presupunea predare-învățare-verificare, a putut fi înlocuită cu mijloace mai atractive. Cu toții ne-am 

adaptat și am demonstrat că învățarea continuă dincolo de școală, cu instrumente online accesibile 

tuturor, cu multă determinare, că putem face progrese împreună, sprijinindu-ne reciproc, încurajându-

i să învețe și să lucreze independent. 

Tehnologia este parte a vieții noastre, iar copiii sunt fascinați de mediul digital. Ei se bucură 

când navighează în mediul online, sunt mai receptivi, resursele educaționale oferite online sunt 

atractive, făcându-i să înțeleagă noțiuni noi în timp ce se distrează. Micii noștri exploratori descoperă 

tipuri noi de resurse digitale: jocuri educaționale, imagini multiple, platforme educaționale, filme. 

Aceste schimbări ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă, 

prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii, cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile 

din mediul virtual. 

Liceul Național de Informatică Arad folosește platforma Microsoft Teams. Pentru a susține lecții cât 

mai interesante, noi, colectivul de învățători, ne-am străduit să descoperim aplicații și resurse 

educaționale deschise care să facă activitatea didactică cât mai atractivă și pe înțelesul elevilor noștri. 

Aplicațiile și resursele educaționale deschise pe care le folosim sunt diverse și le-am descoperit 

împreună, colaborând, dar și participând la cursuri de formare, în domeniu. Folosim resursele 

educaționale oferite de  Twinkl,  Academia ABC,  Intuitext, Testele online create pe site-ul 

www.didactic.ro, care generează automat rezultatele obținute de elevii clasei, Tabla interactivă 

JAMBOARD (elevii pot să scrie, în timpul orei), tabla WHITEBOARD (fiecare elev  are tabla lui și 

învățătorul are posibilitatea să verifice activitatea desfășurată de fiecare elev), Tabla GYNZY( 

învățătoarea clasei oferă tortul copilului sărbătorit, copiii suflă în lumânări și ascultă melodia ,,Happy 

Birthday”), Aplicația LIVEWORKSHEETS (se afișează link-ul în Chat, elevii lucrează și rezultatele 
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testului se generează automat.). Tot în cadrul activităților noastre utilizăm Aplicația 

JIGSAWPLANET (puzzle) , Aplicația LearningApps (pentru crearea de exerciții diverse). 

JeopardyTemplate este un joc interactiv pe care îl poți crea pentru a consolida sau verifica 

cunoștințele elevilor, StoryJumper este un site web care permite copiilor să-și construiască propriile 

cărți. 

La orele de Educație muzicală apelăm la Virtual piano (copiii pot să cânte online, la pian).  Cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă am folosit și Aplicația ThingLing (unde am creat imagini și hărți 

interactive.) 

WordWall este o platformă pentru crearea resurselor educaționale, unde obișnuim să ne jucăm, 

descoperind că învățarea, consolidarea și evaluarea cunoștințelor elevilor se poate realiza și prin joc. 

Cu ajutorul aplicației  Crossword Labs  putem crea rebusuri, Canalul YouTube ne oferă numeroase 

filmulețe pe care le putem introduce în diferite momente ale lecțiilor. Site-ul I heart Crafty Things, 

Pinterest, Krokotak ne ajută prin a oferi modele de creații manuale, explicând etapele elaborării unui 

material. 

Aplicațiile digitale și resursele educaționale deschise utilizate în proiectarea și desfășurarea 

activităților didactice desfășurate față în față sau online au avut un rol important alături de metodele 

clasice pe care le-am abordat la nivelul clasei pe care o conduc, clasa a IV-a E.  

Elevii mei mi-au trimis, zilnic, temele atât la Limba română cât și la Matematică, am realizat 

proiecte interesante la Științe, am ajuns în lumea strămoșilor noștri la Istorie, ne-am cunoscut țara la 

Geografie, am pictat la Educație plastică și am realizat lucrări frumoase la Abilități practice. Sunt 

mândră de ei, de faptul că au fost prezenți la toate orele online, că au învățat lucruri noi, că au fost 

receptivi la tot ceea ce le-am cerut, că am învățat împreună, am râs, ne-am supărat, uneori, dar ne-am 

bucurat să fim împreună. 
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Școala online – un progres necesar 

Prof. înv. primar Gorun Mirela 

Colegiul Național ,,George Coșbuc” Motru 

“Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 

educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.”

(Jean Jacques Rousseau) 

Un domeniu important al statului este și trebuie să rămână educația, care la rândul său, are 

nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale ale societății și să pregătească 

tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală. 

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune 

adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării 

tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii 

școlii. 

Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 

perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și colegii cu 

întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ 

desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul 

față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, 

poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, 

atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor și studenților pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 

învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și 

să transmită un mesaj important elevilor/studenților: învățarea continuă dincolo de școală și cu 

instrumente online accesibile tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja 

elevii /studenții să învețe și să lucreze independent. 

Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 

online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu 

entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile 

tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare în mediul 

online presupunând o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării 

conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de 

predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și elevi, deopotrivă) pentru 

o astfel de experiență didactică.

Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a fost 

determinat în a lua decizii și a implementa diferite modalități de interacțiune educațională între 

cadrele didactice și elevi. 

Internetul abundă de sugestii de instrumente online care pot fi accesate în această perioadă ca 

forme de organizare a activității educaționale 

În mod firesc, noul demers educațional va avea efecte în ceea ce privește influența mediului 

educațional astfel construit asupra rezultatelor învățării elevilor. 

În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-

pregătire, care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa 

învățarea de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces 

facil la infrastructură, resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor care trebuie să dețină 
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abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități pentru utilizarea 

resurselor online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și de autoevaluare, abilități de 

organizare și de management al învățării, să dispună de interes și motivație pentru învățare, de abilități 

de a comunica cu grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și promptitudine în rezolvarea 

sarcinilor, dar și la e-pregătirea profesorului, care trebuie să demonstreze experiență relevantă în 

utilizarea TIC în procesul didactic, cunoștințe și abilități pentru manipularea hardware-ului și a 

software-ului, abilități de selectare critică a resurselor educaționale, adaptarea stilului de predare la 

noul mediu de învățare, manifestarea de atitudini pozitive față de tehnologie. 

E-pregătirea pentru mediul educațional de tip online determină efecte pozitive în planul

performanțelor școlare, se asociază cu creșterea satisfacției pentru activitatea de învățare, cu 

implicarea și cu trăirea stării de bine.  

În caz contrar, efectele sunt negative, fiind identificate atât în planul scăderii performanțelor în 

învățare (neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback întârziat din partea profesorului etc.), în plan 

comportamental prin neimplicare în activitate, scăderea gradului de motivație pentru învățare, 

scăderea capacității de concentrare a atenției, și mai ales în plan emoțional, prin manifestarea 

nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe cu profesorul/colegii. Toate 

acestea se reflectă în plan psihologic prin creșterea nivelului de frustrare și a nivelului de stres , ceea 

ce poate conduce la creșterea gradului de agresivitate și la apariția sindromului  burnout.  

Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire prealabilă are 

efecte pe termen lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, cum este cea în care ne 

aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional. 

Tehnologiile digitale joacă un rol crucial în furnizarea de resurse educaționale adaptate și 

accesibile elevilor aflați în dificultate. Dacă au luat în considerare aceste probleme de la concepția 

lor, resursele digitale pot contribui într-adevăr în mod semnificativ la îmbunătățirea primirii și 

integrării depline a acestor elevi și la facilitarea monitorizării educației lor de către părinți. Prin 

propunerea sistematică a metodelor alternative de acces și utilizare, adaptările astfel propuse 

beneficiază, prin urmare, de toți elevii, cu sau fără dizabilități.În concluzie, învățăturile care se 

concentrează în special pe tehnologia digitală sau folosind resurse și instrumente digitale contribuie 

la dezvoltarea abilităților cheie ale elevilor în societate și în lumea profesională a secolului XXI: 

creativitate, inovație, muncă în grup, modă. proiect sau chiar autonomie. 

Introducerea internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul 

de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii 

profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Cred că am 

devenit cu toți deschiși la tot ce presupune inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de 

actualitate astfel încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de 

capacitate, de bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o 

carieră. 

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 

competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au 

incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ.  

Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un 

învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, 

copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 

de minute. Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte 

mijloace didactice, este caracterul interactiv al procesului învăţării.  

Oricare ar fi domeniul de utilizare a calculatorului în instruire, acesta nu înlătură celelalte 

mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. Calculatorul este un mijloc didactic care se 

integrează în contextul celorlalte mijloace, amplificându-le valenţele instructiv-formative, 

completându-le atunci când este necesar. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-

evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează 
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ideea că elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va 

înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât 

constructiv. 

În încheiere, voi aminti un citat desprins din cartea „Lebăda neagră: impactul foarte puțin 

probabilului”, scrisă de Nassim Nicholas Taleb: “pentru a trăi pe planeta noastră astăzi este nevoie 

de mai multă imaginație decât putem avea”, iar acest lucru consider că necesită progres și adaptare. 
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Magia sărbătorilor de iarnă 

-impactul oline asupra copiilor cu CES-

Prof. Gospodin Sorina 

CȘEI ”Elisabeta Polihroniade” Vaslui 

Având în vedere actualul context in izolare fizică, statutul de cadru didactic de sprijin pentru 

copii cu nevoi speciale determină o implicare mai profundă în ceea ce privește adaptarea elevilor cu 

CES, și a părinților acestora la cerințele timpului de activitate actual, învătare online. 

În primul rând, în ciuda faptului că forurile superioare de la cel mai înalt nivel (Ministerul 

Educației) nu a stabilit proceduri clare de desfășurare a activității on-line cu elevii cu CES, a fost 

necesar să stabilesc împreună cu părinții, cu cadrele de la clasele integratoare  și cu  elevii un plan de 

recuperare care are drep scop consolidarea cunoștințelor elevilor , precum și formarea de priceperi, 

reprezentări și deprinderi noi. 

Izolarea și noutățile  în ceea ce privește modalitățile de desfășurare on-line a activităților 

didactice și extrașcolare, copii frustați și speriați, părinții depășiți de situație, cadrele didactice 

împovărate de ceea ce li se cere, au condus la final la o coeziune mai mare în jurul tuturor eleilor dar 

și a celor cu CES. 

În acest sens, provocările nu au lipsit. În ceea ce îi privește pe elevi distanțarea fizică a 

determinat din partea lor o stare de nesiguranță, și de neîncredere, fapt care a dus la o nouă provocare. 

Astfel, elevii Centrului Școlar de Educație Incluzivă ”Elisabeta Polihroniade Vaslui ”au 

participat la o serie de activități extrașcolare precum 

particparea la proiectul ” Magia sărbătorilor de iarnă”- 

proiect de partenetiat transnațional – Educație online fără 

hotare-  realizat în parteneriat cu Instituția Publică ”Maria  

Bieșu”, raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova. 

Cele două echipe, echipa Fugișorilor și ehipa 

Steluțelor, timp de 2 

luni jumătate au 

participat la un 

schimb de experiențe 

online pe platforma Zoom, unde au legat prietenii, au jucat diferite 

jocuri de socializare ce au avut ca scop dezvoltarea creativității,  

diminuarea anxietății și dezvoltarea spiritului de echipă.  

Acest poiect online a dat tonul unui proces în învățământul 

special online va dezvolta un mecanism de învățare inovativ, care va deveni în timp unul foarte 

accesibil, chiar și pentru elevii cu cerințe educaționale special. 

Părinții au fost cu adevărat un sprijin pentru copii lor și , astfel, au vazut nivelul real de 

dezvoltare și manifestare al copilului. 

Procesul de dezvoltare al fiecărui copil este unic, nu există un model de dezvoltare a gândirii și 

a capacităților caracteristice fiecărui elev. Prin urmare este foarte mare responsabilitatea părinților și 

a profesorilor de a găsi cele mai eficiente căi către copii, mai ales în această perioadă. 

Creativitatea, ca și jocul, este un lucru dinamic, ambele au o caracteristică comună, 

comunicarea, deschiderea către lumea exterioară, dorința de cunoaștere. Atmosfera creatoare este 

menținută prin comunicare, întărește și conștientizează conceptul, că merită să ne gândim împreună, 

să ghicim și să facem conexiuni între informații. Ideea se dezvoltă și atunci când împărtășim cu mare 

curaj gândurile și sentimentele noastre. 

Educația online, este pentru noi un nou început dar nu imposibil de realizat. 
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Rolul marketingului și serviciile educaționale ce pot fi oferite de școală 

Prof. Grădinaru Lavinia        

Grădinița P. P. 2 Caransebeș 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere.  

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

Educația poate fi privită ca un sistem de bunuri educaționale și, în acest context, capătă 

semnificații deosebite totalitatea  instituțiilor și activităților implicate în promovarea și difuzarea ei. 

Educația are în vedere valori care se referă la nevoile umane. 

Marketingul este o știință a vânzării și o artă de a convinge clienții să cumpere. În ceea ce 

privește marketingul educațional și cultural este justificat prin aceea că și educația și cultura, în 

general, trebuie să devină domenii rentabile, punând în valoare ceea ce au de oferit, valorificând 

pentru aceasta orice oportunitate. 

Desigur, punctul de plecare și consecvență pe termen scurt în alegerea unei școli sunt 

informațiile existente până la acea dată despre o anumită unitate școlară, dar adevărata valoare se 

stabilește la sfârșitul școlarizării, în funcție de performanțele de care sunt capabili absolvenții școlii 

respective. 

Serviciul educațional odată evaluat, va determina o afluență mai mică sau mai mare de elevi. 

Serviciul în munca educativă reprezintă orice activitate care oferă beneficii și are loc în momentul 

interacțiunii dintre prestator și cumpărător.Particularizând, putem spune ca marketingul educațional 

îndeplinește următoarele funcții: investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului ; 

adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului; adaptarea serviciilor educaționale 

la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele calitative ale consumatorilor, dar și cu 

dezideratele politicii educaționale ; practicarea unui management eficient al resurselor umane care, 

împreună cu resursele materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și 

serviciilor educaționale și să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. 

Marketingul aduce, în principal, patru mari beneficii:o eficiență mai mare în îndeplinirea 

misiunii instituției;crește satisfacția publicului și a pieței servite ; sporește atragerea resurselor de pe 

piață;eficientizarea acțiunii pe piață. 
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Atragerea elevilor a constituit, pentru marketingul practicat în școlile din țările dezvoltate, 

obiectivul central pentru mult timp. După o vreme, marketingul este util mai ales pentru atragerea 

resurselor financiare, îmbunătățirea imaginii si relațiilor cu publicul interesat și comunitatea. Din 

păcate, marketingul în școlile românești pare sa fie încă o noutate. 

Multe școli sau mai bine zis mulți manageri ai instituțiilor școlare consideră că marketingul nu 

este necesar.  

Există însă și școli au sesizat că nu reușeau să atragă suficienți elevi. Acest lucru a condus la 

organizarea de târgurile de ofertă educațională, unde își promovează școala prin: broșuri, postere de 

prezentare, pliante etc. 

Teoria marketingului pleacă de la supoziția că o școală nu este bună prin ceea ce crede ea; o 

școală este bună dacă oamenii din afara ei cred asta. Se propune astfel trecerea de la abordarea 

tradițională a învățământului – livrarea unor servicii elaborate de instituții și profesori potrivit unor 

programe și imperative didactice – la o perspectivă orientată spre nevoile pieței și dorințele 

consumatorului, adică ale elevilor, familiei și comunității, de educare și înzestrare cu deprinderi și 

cunoștințe utile societății actuale.      

În condițiile actuale,predarea online pe platforme și grupuri de socializare, implică părinții 

direct în desfășurarea actului educațional. Astfel familia apreciază calitatea acestuia, formându-și o 

imagine clară a instituției fără a se rezuma la vizionarea paginii oficiale, care oferă o simplă 

enumerare a resurselor umane, materiale și a ofertei educaționale. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004   

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PIPP GRĂMADĂ LILIANA,         

GR. CU P. P. NR. 4 ALEXANDRIA 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează în timp. 

O schimbare majoră în rândul copiilor, a părinților cât și a cadrelor didactice a adus-o anul 2020 

prin mutarea activităților educative în online. 

O educație de calitate și o promovare a instituției școlare se realizează printr-un efort colectiv 

al cadrelor didactice, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și 

produsele activităților. 

Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții 

cu tot ce se întâmplă în unitate, dar putem promova activitățile și implicit grădinița în cadrul căreia 

acestea se desfășoară. 

Cursurile online oferă posibilitatea copiilor de a se implica în învățare fără un efort mare, foarte 

multe dintre ele sub forma unor jocuri și fără să li ise para că depun un efort mare deci nu imposibil 

de urmărit. 

Strategiile și instrumentele utilizate pentru activitățile online de la distanță au fost multiple: 

filmulețe cu activități interactive, cântece, aplicații etc, pe care cadrele didactice le-au pus la dispoziție 

părinților pentru cei mici prin intermediul platformelor online. 

Pentru a aprecia nivelul de implicare al preșcolarilor în cadrul învățării online a fost necesară 

solicitarea unui feedbeak. 

Obiectivul acestor metode a fost conectarea directă cu preșcolarii, starea emoțională a acestora 

cât și a părinților fiind prioritară.  

În unele instituții s-au realizat chiar și cursuri de utilizare a tehnologiei în grădiniță (CURS-

METODE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI ÎN GRĂDINIȚĂ) cu scopul de a veni în ajutorul 

cadrelor didactice din toată țara pentru derularea activităților online. 

Un rol important al învățării de la distanță a fost cel al managerilor de unități care au monitorizat 

eficient tot demersul în utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor online cât și prin decizii rapide și 

ferme. 

Învățarea online a demonstrat că importante sunt lagăturile care se fac între oameni, 

comunicarea eficientă, valorile, toate pentru o calitate a sistemului educațional. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

Prof. ȋnv. primar Gramadă  Mihaela

Școala Gimnazială ,,George Voevidca”, Cȃmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava 

Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între 

partenerii educaţionali: şcoală -elevi -părinţi. Educația este obligatorie, iar părintele şi copilul sunt  

liberi să aleagă unitatea şcolară. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să 

fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale elevilor. Şcoala este un 

element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de 

învăţare disponibile. Şcoala nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o 

resursă, oferindu-şi serviciile . 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii şcolii au fost:  difuzarea 

informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale , baza materială, 

resursele umane, rezultatele şcolare, dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, 

regional, național în scopul promovării imaginii instituției şi a corelării ofertei educaţionale cu 

cerinţele de pe piaţa muncii , promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale 

.Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imaginii şcolii în  cadrul ȋnvăţămȃntului 

online poate fi: transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi 

programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele şcolarilor, proiecte 

educaționale derulate. 

Știm cu toţii că educația este importantă ȋn ceea ce priveşte  schimbările sociale . Ar trebui ca 

școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să reacționeze prima, schimbând sistemul 

educațional vechi cu unul modern. Școala trebuie să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere societăţii ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze 

activitatea în funcție de așteptările elevilor și a părinților acestora. Cercetarea nevoilor reprezintă 

partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de educație. 

În cadrul parteneriatului școală- familie, elevii şi părinţii,  pot fi întrebați direct dacă sunt sau 

nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de 

aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 

convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 

mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării.  Astăzi, 

elevii şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă 

resurse diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 

instrumente de bună calitate care să fie gratuite. 

În cadrul ȋnvăţării online există multe avantaje, dar şi dezavantaje. Printe avantaje s-ar putea 

enumera: 

Distribuirea rapidă a materialelor didactice, elevii  intră în posesia materialelor printr-o simplă 

accesare, existența conținuturilor multimedia,  conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu 

ușurință, serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor; folosirea conținuturilor 

interactive, existența feed-back-ului. 
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Avantajele învățării online reiese din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând și 

oriunde, elevii pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul nu este 

determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. 

Fiecare elev poate parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera procesul de 

învățare sau  încetini. 

Învățarea online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, 

fără a fi prezenți în același loc sau timp. Din altă perspectivă,  elevii au posibilitatea de a prezenta 

mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare emoțională redusă. 

Printre dezavantaje se pot evidenţia:  Dificultăți în utilizarea tehnologiei, lipsa comunicării 

reale/fizice, situații limită, cazurile în care o persoană este într-un anumit context în care nu poate 

avea acces la internet sau nu își permite acest lucru, interpretarea eronată a explicaţiilor scrise. 

Pentru elevi, învățarea online activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât 

instruirea faţă-în-faţă.   Dar, acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate 

şcolare slabe, conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care 

înţelegerea acestora nu este facilitată de profesor. 

Cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a celor mari. Pentru 

cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a 

o utiliza în mod eficient.

Se poate spune că promovarea unităţii şcolare poate fi făcută prin activităţile de formare şi 

promovare a imaginii şcolii, atȃt ȋn mediul fizic cȃt şi online. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere şi orientare- Ghid de educaţie pentru carieră, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi şi managementul strategic ȋn ȋnvăţământ, 2004 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Grecu Ștefania,    

Grădinița cu program prelungit nr. 19,    

Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți 

Motto: “ Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa”  (Regele Ferdinand) 

Educația este drumul pe care copiii urmează să atingă potențialul maxim în viață. Este, după 

cum bine se știe, cea mai importantă componentă a unei societăți. A educa înseamnă a instrui, a forma, 

a dezvolta. Educaţia pregăteşte tânăra generaţie de elevi pentru valori autentice, pentru muncă şi viaţă, 

îi cultivă şi îi dezvoltă calităţile sale – inventivitate, originalitate, cutezanţa în abordarea unor 

complexe probleme ştiinţifice şi tehnice – în supleţea gândirii, putere de muncă raţional desfăşurată, 

stil de muncă eficient. Filosoful german Imanuel Kant, în reflecţiile sale, aprecia că educaţia 

contribuie la valorificarea naturii umane în folosul societăţii. “Este plăcut să ne gândim că natura 

omenească va fi mai bine dezvoltată prin educaţie şi că se poate ajunge a i se da o formă care să-i 

convie cu deosebire”. La nivelul școlii, educația se realizează prin metode sistematice şi continue, ce 

au rolul de a forma, dezvolta, descoperi aptitudini, atitudini şi conduite. 

În prezent, unitatea de învățământ trebuie să se adapteze noilor cerințe ale societății și să facă 

față provocărilor care vor urma. Unitatea de învățământ este un actor important în comunitate 

deoarece se ocupă cu educarea copiilor, a generației viitoare. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea 

de învățământ un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Sistemul românesc de învăţământ, odată cu intrarea lui în rândul structurilor de tip european, 

este supus unei abordări cu totul diferite, în condițiile în care tendința este aceea de a acorda instituției 

cât mai multă libertate în luarea deciziilor. În acest context, statutul României de țară europeană îi 

oferă sistemului educațional posibilitatea de a-și rezolva problemele majore cu care se confruntă.  

Având în vedere acest aspect, se impune ca fiecare unitate şcolară să vizeze atingerea unor 

obiective privind curriculumul, resursele umane, resursele materiale şi financiare, dezvoltarea de 

relații comunitare, obiective circumscrise unei strategii complexe în care să se regăsească domeniile 

pe care comunitatea educațională le consideră prioritare şi pe care dorește să le dezvolte. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. 

Promovarea școlii către părinți, copii, comunitatea locală și mediul de afaceri este o 

caracteristică importantă a gestionării reputației unei școli. Realizările școlii sunt importante și 

definitorii, dar acestea se pot pierde în fața unor imagini și percepții negative. Internetul, privit cu 

reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi 

o imagine.

Gestionarea imaginii în mediul online poate face diferența pentru ca aceasta să aibă un impact 

asupra beneficiarilor și în comunitatea locală. Marea majoritate a persoanelor au acces la tehnologie, 

ceea ce înseamnă că o atitudine pro-activă în mediul online, o gestionare eficientă a știrilor bune poate 

atrage atenție pozitivă asupra școlii și pot avea și alte beneficii precum: 

· Îmbunătățirea etosului și mândriei școlare,

· Atragerea potențialilor părinți și elevi,

· Recompensarea cadrelor didactice și a elevilor implicați în diverse activități,

· Atragerea potențialilor angajați,
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· Atragerea potențialilor parteneri ai comunității de afaceri.

Stabilirea unei imagini pozitive pentru școală poate contribui de asemenea, la compensarea

daunelor  oricărui incident negativ care ar putea apărea ulterior. Crearea unei noi identități de marcă 

este un proces intensiv în sine. Dar munca nu se termină aici. Odată ce școala și-a dezvoltat noul 

brand și mesajele cheie, comunitatea, persoanele interesate trebuie anunțate.  Crearea unei imagini 

noi se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea 

mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra 

școlii. Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienței pozitive și a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional. 

Multe școli sunt ancorate în trecut, ceea ce face dificilă schimbarea percepției publice. 

Transformarea imaginii școlii sau a unuia dintre programele sale poate fi cea mai mare provocare de 

marketing. Dar pe măsură ce nevoile elevilor și piața educației evoluează, schimbarea școlii poate 

reprezenta o nouă oportunitate de dezvoltare. Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv 

al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 

Bibliografie: 
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ȘCOALA ON – LINE 

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

Prof. înv. preșcolar: Greere Simina 

G. P. P. Cernădia / Baia de Fier, Jud. Gorj 

Multe date publicate în ultima perioadă indică faptul că sistemul educațional din România nu este 

tocmai pregătit pentru o abordare online. 

Pe de altă parte, există și păreri în favoarea unui astfel de sistem modern cu predare de la distanță. 

Cert este că, în această perioadă, în contextul pandemiei globale, învățământul online pare singura 

posibilitate responsabilă, iar țara noastră trebuie să-și accelereze investițiile în digitalizarea educației. 

În învățământul privat lucrurile stau ceva mai bine, căci acolo există resurse financiare mobilizate 

mai bine. Însă în învățământul public există numeroase probleme cu care se confruntă elevii, părinții și 

profesorii. 

Cu bune și cu rele, acesta este sistemul de care momentan depinde educația copiilor din România 

în perioada imediat următoare… 

 Avantaje ale sistemului de învățământ online (cel puțin în teorie): 

– nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre școală, copiii nu mai fac efort fizic îndelungat

și riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge la mare 

distanță la școală, adesea pe jos), nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților (trafic mai 

redus în orașele aglomerate precum București); 

- copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv

(anterior, copiii de vârste mai mici erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe smartphone și pe tabletă, 

mai puțin cu programele, browsingul și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop); 

Dezavantaje evidente ale învățământului online în România 

– lipsa accesului la tehnologie pune mari probleme (deficit de dispozitive, dar și conexiuni

suficient de bune, mai ales în contextul aglomerării rețelelor); este în plan ca Ministerul Educației să 

cumpere tablete pentru circa 250.000 de copii din medii sociale defavorizate, iar mediul privat (inclusiv 

ONG) ar putea acționa de asemenea în acest sens, acolo unde este nevoie; dispozitivele de acest gen sunt 

însă destul de sensibile mai ales la utilizarea de către copii, iar service-ul / înlocuirea va fi o problemă 

care va afecta procesul cursiv de educație în mediile defavorizate (să nu uităm că există și gospodării 

fără curent electric în mediul rural); 

- copiii interacționează mai puțin între ei, distanțarea socială afectează relațiile lor sociale și

aptitudinile de socializare;

- copiii comunica mai greu și sunt și mai dependenți de tehnologie și de mediul online, o problemă

majoră a vremurilor actuale.

- presiune pe părinți în special în cazul claselor 1-8, care trebuie să-și ajute copiii și la partea de

tehnologie (dacă se pricep!), și la partea efectivă de realizat teme (din nou, dacă se pricep, iar

majoritatea nu!);
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Imaginea școlii românești   

în contextual crizei educaționale generate de pandemia noului coronavirus 

Prof. Gridan Vasile, 

Palatul Copiilor Tg. Jiu, Gorj 

În anul școlar 2019-2020, educația pe întreaga planetă în general și școala românescă în special, 

au fost confruntate cu una dintre cele mai mari provocari ivite în ultimele dcenii: pandemia datorată  

unui coronavirus de tip nou, respective Cov19! 

Nicio țară nu s-a dovedit suficient de pregătită pentru a face față cu brio provocărilor: specificul 

pandemiei necesită condiții special de igienă și izolare, motiv pentru care măsurile luate în vederea 

limitării extinderii și mai apoi stopării pandemiei nu au exclus ci dimpotrivă au maximizat lucrul la 

distanță în majoritatea domeniilor de activitate, inclusive cel educational, folosirea internetului, a 

platformelor de comunicare devenind dintr-o dată vitale. 

Statele lumii au căutat rapid soluții pentru ieșirea din criză, în acest scop inițiindu-se studii și 

elaborându-se strategii în regim de urgență, cu investiții mari de resurse umane dar și material. 

Comunitatea europeană implicit Romania, nu au făcut exceptie, dimpotrivă: experiența globală, 

defalcată pe domenii de activitate a fost pusă în slujba tuturor celor interesați să contribuie intr-o 

măsură mai mica sau mai mare la rezolvarea problematicii cu care ne confruntăm.  

În domeniul educațional, au fost facute studii și elaborate strategii pe termen scurt și mediu, 

adaptate noilor condiții de lucru, facilitate de folosirea pe scară tot mai extinsă a internetului și a 

platformelor educaționale.  

Un exemplu autohton, sugestiv pentru imaginea școlii romanești confruntată cu recenta 

pandemie, îl constituie studiul IRES privind școala în starea de urgență, acesta fiind realizat în 

perioada 27-30 aprilie 2020 pentru a afla modul în care copiii din România au acces la educație online 

și la infrastructura necesară, dar și modul în care părinții percep toate aceste schimbări și cum fac față 

acestor provocări. Studiul a fost realizat cu o toleranță de ± 2,5% pe un eșantion de 1.319 părinți cu 

copii între 0 și 19 ani, 1.060 dintre aceștia având cel puțin un copil înscris la școală. Culegerea datelor 

a fost realizată telefonic (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing).  

Concluzii desprinse de studiul IRES: 

• 32% dintre copiii din învățământul preuniversitar românesc nu au acces individual la

un dispozitiv gen laptop, tabletă, desktop, funcțional pentru școala online, cifra de 3,6 ori mai mare 

decât evaluarea Ministerul Educației, spun autorii studiului. 

• Peste un sfert dintre părinții care nu au un câte un dispozitiv de lucru pentru fiecare

copil, pentru școala online, nu ar investi într-un astfel de echipament. 

• 12% dintre copiii din România nu au conexiune de internet suficient de puternică

pentru a putea suporta derularea cursurilor online. 

• Doar două treimi dintre părinți au declarat că, pe perioada stării de urgență, au fost

organizate zilnic lecții online cu copiii lor. 

• Doar jumătate dintre elevi au avut contact cu profesorii sau învățătorii pentru toate

materiile, pe perioada stării de urgență. 

• Mai mult de un sfert dintre elevii din România și-au petrecut cel puțin 4 ore pe zi în

perioada de stării de urgență făcând teme. 

• Puțin peste un sfert dintre părinții școlarilor consideră că, în această perioadă, copilul

lor primește deloc/foarte puțin sau puțin sprijinul necesar de la cadrele didactice. 

• Aproape patru din zece părinți de elevi petrec împreună cu aceștia, în scopul sprijinirii

lor cu activitățile de învățare trei ore sau mai mult pe durata unei zile. 
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• Ținând cont de numărul elevilor înscriși în învățământul preuniversitar, anul școlar

2019-2020 (2.824.594), numărul efectiv al copiilor care nu au acces sau au acces limitat la un 

dispozitiv pentru a participa la educație online este de fapt de 903.870 elevi, de 3,6 ori mai mare 

decât evaluarea Ministerul Educației și Cercetării, se menționează în studiul citat. 

La întrebarea dacă, la momentul realizării studiului, copiii lor au acces la școală online, 91% 

dintre  părinții de elevi au răspuns afirmativ. Dintre toți părinții de școlari, cam jumătate spun că elevii 

au urmărit în această perioadă lecțiile televizate, elevii de clasele a VIII-a și a XII-a, cei la care aceste 

lecții televizate le sunt adresate cu predilecție, procentul crește la 72%. 

Referitor la modul de învățare în starea de urgentă, două treimi dintre respondenți spun că 

profesorii de la școală au realizat până la data efectuării sondajelor, activități de învățare online cu 

elevii zilnic, aproximativ o cincime spun că profesorii au realizat ore de două ori pe săptămână și 

aproximativ unul din zece spun că profesorii au realizat ore o dată pe săptămână sau mai rar. Conform 

declarațiilor părinților intervievați, aproximativ un sfert dintre elevi petrec lucrând pentru rezolvarea 

temelor patru ore sau mai mult, aproximativ un sfert petrec trei ore, trei din zece petrec  două ore și 

unul din zece petrece o oră sau mai puțin. 

Pentru toate materiile, aproximativ jumătate dintre copii au avut contact cu profesorii sau 

învățătorii, doar pentru unele materii aproximativ patru din zece elevi, iar 8% dintre școlari nu au 

avut deloc contact cu cadrele didactice, conform spuselor părinților. 

În cazul a 80% dintre elevii care au rămas în legătură cu profesorii pe durata stării de urgență, 

activitățile s-au concentrat pe predare, în cazul a 70% dintre școlari pe rezolvare de exerciții sau 

solicitare de exerciții sau discuții specifice materiei, iar în cazul a 65% din școlari, pe  rezolvare de 

exerciții în grup sau solicitare de rezolvare a unor exerciții individual. Modalitățile de verificare a 

temelor sau activității elevilor sunt trimiterea de teme rezolvate prin diferite canale de comunicare, 

sub forma unui fișier (în 90% din cazuri), adunarea într-un portofoliu personal a temelor rezolvate și 

verificarea acestora ulterioară (în aproximativ 80% cazuri) respectiv urmărirea intervențiilor în cadrul 

sesiunilor video online organizate de profesor/învățător (75% din cazuri). 

Privind gradul de mulțumire a părinților față de sprijinul primit din partea profesorilor, puțin 

peste un sfert dintre părinții școlarilor consideră că, în această perioadă, copilul lor primește 

deloc/foarte puțin sau puțin sprijinul necesar de la cadrele didactice, iar aproape două treimi cred că 

sprijinul este mult sau foarte mult. Părinții copiilor din învățământul primar consideră că aceștia 

primesc sprijin mult într-o măsură mai mare decât părinții elevilor de gimnaziu sau liceu, iar părinții 

care locuiesc în Transilvania/Banat declară în proporții mai mari că sprijinul este puțin, comparativ 

cu părinți care locuiesc în alte regiuni. 

Proporția elevilor care iau meditații suplimentare în perioada stării de urgență, comparativ cu 

înainte de starea de urgență, a scăzut de la 30% la 8% în condițiile în care dintre cei care iau meditații 

în perioada stării de urgență, 13% menționează că acestea se desfășoară față în față. 

Aspectele privind implicarea părinților în activitățile de învățare ale elevilor reliefează că un 

procent de 40% dintre părinții de elevi petrec împreună cu aceștia, în scopul sprijinirii lor cu 

activitățile de învățare trei ore sau mai mult pe durata unei zile, puțin peste un sfert dintre părinți 

petrec aproximativ două ore pe zi, iar trei din zece părinți petrec o oră, mai puțin sau deloc ajutându-

și copiii cu activitățile de învățare. 

Concluzia evidențiată de studiul IRES este limpede: Ministerul Invațământului are nevoie de 

obiective noi, clare si realiste, o strategie nouă, modernă, eficientă, dinamică și în același timp 

păstrătoare a tradițiilor și specificului autohton pentru ca școala românească să rămână un reper 

fundamental în peisajul autohton, ca parte determinantă a unui întreg: Uniunea Europeană. 

Bibliografie:  

Studiul IRES privind școala în starea de urgență, perioada 27-30 aprilie 2020 
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Procesul de predare – învățare - evaluare in activitățile on - line 

Prof. Înv. Preșcolar, Grigore Constantina   

G. P. P. ,,Lumea  Copiilor”, Topoloveni 

Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima perioadă,  

presupune atât dotarea cu calculatoare și laptopuri a unităților școlare dar mai ales folosirea acestora 

de către profesori la oră, mai ales în această perioadă în care învățământul tradițional (față în față) a 

fost înlocuit cu cel online. 

Acest lucru presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei 

informaţiei în procesul de predare. Este o diferenţă majoră între a deschide calculatorul ,a transmite, 

şi a manevra elementele unei lecţii. Prin urmare  pregătirea cadrelor didactice este un element de 

bază.  

Fără perfecţionarea personalului didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune 

multă muncă şi fonduri uriaşe, să aibă o finalitate.  Vor  trebui de   asemenea reprofilate programele 

şcolare şi manualele, pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă  la  o programare  a  

unei lecţii  pe  calculator.  

Toate aceste lucruri presupun însă timp și efort din partea tuturor celor implicați în actul 

educațional dar situația actuală a dus la necesitatea adaptării și personalizării procesului instructiv-

educativ de către fiecare dintre noi, cadrele didactice, în măsura posibilităților și a priceperii.  

Luând în vedere toate aceste considerente, abordarea temei ” Resurse educaționale utile în 

procesul de predare-învatare-evaluare on-line” este una binevenită, întrucât schimbul de idei dintre 

cadrele didactice a fost considerat dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilităților 

educative ale acestora. 

Este  evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot  înlocui  pe cele tradiţionale în  mod  

radical. Există  domenii sau etape ale procesului de învăţământ  în care educaţia tradiţională este de 

neînlocuit- faza preşcolară și primii ani de educaţie în şcoli fiind cele mai semnificative-, când 

influenţa personală a educatorului rămâne  determinantă și de neînlocuit! 

În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan internaţional s-au desprins  

o serie de concluzii  interesante cu privire la eficienţa utilizării  resurselor educaționale online, dintre

care  amintim:

➢ oferă informaţii organizate;

➢ chestionează  pe  cel  ce  învaţă;

➢ stimulează  creativitatea;

➢ constituie  un  mijloc  atractiv  de  a  verifica, consolida  şi  recapitula cunoştinţele;

➢ ne  determină  să  găsim  soluţii  interactive  şi  moderne  de  abordare  a lecţiilor;

➢ diminuează  factorul  de  stres;

➢ este  prezent  caracterul  ludic;

➢ reduce  timpul  de  studiu;

➢ se  modifică  pozitiv  atitudinea  faţă  de  computer.

Deși nu toți copiii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei lecții online,

preșcolarii noștri, cu ajutorul părinților, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-line desfășurate prin 

cadrul platformei ZOOM. Mai mult de atât, am descoperit pentru ei diferite programe și site-uri de 
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lucru cu ajutorul cărora încercăm să le creăm materiale interactive, atractive, educative, stimulative 

și originale. 

Unul dintre acestea este JINGSAW PLANET- o platformă foarte ușor de utilizat de către 

cadrele didactice pentru a crea materiale pentru copii. Adresa web oficială este 

www.JigsawPlanet.com. 

Dând un click pe acestă adresă, cadrul didactic are posibilitatea de a selecta jocuri-puzzle pentru 

copii după tema dorită sau poate crea propriul cont în vederea personalizării activității. Contul se 

crează prin completarea câtorva informații (alegerea unui nume de utilizator, parolă, adresă de email 

pentru confirmarea și finalizarea înscrierii/creării contului). 

Apoi, prin alegerea opțiunii ”Crează”, se pot realiza puzzle-uri variate ,cu grad diferit de 

dificultate, în funcție de vârsta copilului, de tema săptămânii etc. 

Atunci când am abordat tema ”Ce fac animalele toamna”, de exemplu, le-am pregătit copiilor 

ghicitori despreviețuitoare...iar răspunsul nu a fost confirmat de către mine, ci a fost ”ascuns” îns 

patele pieselor de puzzle pe care copilul le-a poziționat corect în vederea reîntrgirii imaginii. Jocul a 

fost atât instructiv cât și educat. 

Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța actul educațional...dar prezența 

copiilor și a cadrului didactic față în față în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, 

într-un ambient potrivit/ instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult. 
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Predarea disciplinei Limba și literatura romana prin activități online 

Prof. Grigore Gabriela         

LICEUL TEHNOLOGIC DR. C. ANGELESCU GĂEȘTI, 

JUDEȚ DÂMBOVIȚA 

În contextul actual al pandemiei de Covid, școală și-a continuat activitatea, chiar dacă acest 

lucru a presupus mutarea în mediul online.  

Ca profesor de Limba și literatura romana, am încercat sa adaptez lecțiile de la formatul clasic, 

la un nou mod de organizare și de receptare de către elevi.  

În toată aceasta perioada, am utilizat platforma Classroom, care a permis predarea sincrona, 

interactiva. Astfel, am putut încarcă la fiecare ora materiale diverse, precum documente, filme, fise, 

link-uri, cărți șamd.  

De exemplu, la clasa a IX-a, la tema Școală, am predat mai multe texte. La AMINTIRI DIN 

COPILĂRIE DE ION CREANGA, am discutat un fragment relevant pentru tema scolii, iar elevii au 

primit pe platforma cartea integrala, în format pdf.  

De asemenea, de pe you tube s a putut descarca și ecranizarea cărții și s-a încărcat link-ul pe 

platforma. Prin intermediul aplicației Meet, se lansează videoconferințe, ce permit predarea 

interactiva.     

La textul EMINESCU ÎN SCOALA, LA LICEU de Theodor Stefanelli, elevii au avut încărcate 

pe platforma classroom fise de lucru variate, cu exerciții diverse, prin care s-a analizat fragmentul 

ales. Au aplicat metoda ciorchinelui pentru caracterizarea personajului și diagramă wenn pentru 

trăsăturile textului de granița.  

De 15 ianuarie, am organizat activitatea Eminesciana, în colaborare cu o alta școală, prin 

videoconferință lansata cu aplicația ZOOM.  

Elevii scolii noastre au pregătit eseuri și referate despre poetul național, au realizat desene 

inspirate de poeziile eminesciene, au cantat melodii celebre pe versuri de Eminescu și au participat la 

un concurs de cunoștințe.   

Chiar dacă nu ne am putut întâlni la școală, fata în fata, nu am dorit sa nu sărbătorim ziua de 

naștere a poetului nepereche și Ziua Culturii Naționale.  

Utilizând noile tehnologii, am implicat elevii în activitati online, pentru care au arătat o mare 

disponibilitate și receptivitate.  
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Școala online- atractivă pentru preșcolari 

PROF. GRIGORE MĂDĂLINA GABRIELA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 5, ORAȘUL MIZIL, JUD. PRAHOVA 

Marie-Claude Beliveau susţine în „Necazurile micului şcolar” faptul că „Fiecare copil, 

indiferent de gradul de inteligenţă şi de dorinţa de acumulare a cunoştinţelor, resimte impactul 

mediului şcolar şi, din această cauză, are nevoie de sprijinul necondiţionat al părinţilor săi”. 

Învățarea continuă și dincolo de grădiniță cu instrumente online și cu multă determinare poate 

conduce la progrese și mai mult decât oricând, poate încuraja copiii să lucreze și să învețe 

independent.  

Nu ne rămâne decât să exploatăm această nevoie, recurgând la „artileria” de jocuri ce abundă 

pe Internet, bineînţeles alese cu multă atenţie, în funcţie de competenţele vizate. Aici mă refer la 

exemplele de bune practici realizate de colectivele de profesori pentru învăţământul preșcolar 

transformate în resurse educaţionale didactice şi puse la dispoziţia noastră cu titlu gratuit pe diverse 

site-uri. 

Tehnologia fiind parte a vieții lor, sunt atrași în mod deosebit de mediul digital-dinamic, colorat 

și interactiv ce le dezvoltă capacitatea de concentrare, le exersează memoria, atenția, gândirea logică 

sau își folosesc inteligența emoțională în jocuri, jocuri ce au un conținut și un mod de prezentare 

adaptate stadiului gândirii și care respectă specificul proceselor cognitive corespunzătoare vârstei, 

facilitând înțelegerea și încurajând învățarea. 

Am căutat ca activitățile de învățare online să fie cât mai atractive, unde cei mici descoperă, 

exersează, aprofundează noțiuni predate în clasă, sub formă de jocuri educaționale, jocuri interactive, 

jocuri logice cu personaje amuzante, experimente inedite și activități cu ajutorul cărora vor învăța 

lucruri noi potrivite vârstei, dar într-un mod foarte plăcut.  

Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la 

informațiile venite din zona digitală. Ei se distrează fără a-și da seama că învață în același timp. Atât 

copiii cât și părinții primesc feedback rapid și permanent.  

Accesul la materiale este la liberă alegere și poate fi utilizat la orice oră și în orice loc, temele 

fiind ușor de postat și particularizate prin titlu, imagini sau filmulețe de pe YouTube și site-uri 

omologate. Este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție și pricepere. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției preșolare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a o face accesibilă. Cu ajutorul unui site, a unui 

email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în grădiniță, 

dar putem promova activităție și implicit unitatea în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției preșcolare.  

Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se crează 

greu și se poate pierde rapid.  

În concluzie, imaginea grădiniței poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și 

au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Grădinița noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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,,PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII – ȘCOALA ONLINE” 

Prof. Înv. Preșc.: Grigore Mădălina-Iuliana 

G. P. P ,,Lumea Copilăriei”, Râmnicu Sărat,  Buzău 

Educația ca proces reflectă o necesitate de natură psihologică, angajată la nivelul numeroaselor 

raporturi interindividuale care intervin în activitatea de formare-dezvoltare a personalității. Deoarece 

educația este factorul determinant al dezvoltării sociale în contextul lumii contemporane, 

caracterizată printr-o dinamică accelerată a schimbării, orientarea ei prospectivă este esențială. 

Aceasta presupune studiul evoluției viitoare a societății pornind de la analiza unor factori și tendințe 

actuale. După Sorin Cristea, orientarea prospectivă în educație înseamnă  ,,formarea unor calități, 

deprinderi, structuri cognitive, afective, psihomotorii care se preconizeaza a fi solicitate în viitor de 

schimbările economice și social-politice, evoluțiile demografice, mutațiile culturale și progresele 

științifico-tehnice.” 

În lumea contemporană se promovează sisteme de educație proiectate în concordanță cu 

caracteristicile unei societăți dinamice și deschise. Prin educație se urmărește cultivarea capacităților 

indivizilor de adaptare, integrare la locul de muncă și în comunitate, de comunicare eficientă într-o 

varietate de forme și contexte, de accesare, analizare și administrare a informațiilor prin utilizarea 

TIC și a mass-media, de colaborare și lucru în echipă, de adaptare la diverse roluri și responsabilități, 

se stimulează creativitatea, curiozitatea intelectuală, gândirea critică, receptivitatea la nou. 

Societatea cunoașterii conferă noi dimensiuni procesului de învățare. Învățarea este procesul 

care determină o schimbare în cunoaștere și comportament. Învățarea formală se desfășoară în 

instituții de educație și formare, conducând la diplome și calificări recunoscute oficial, are un caracter 

sistematic, organizat, este condusă de persoane specializate și se face conform unor idealuri și scopuri 

educative. 

Obiectivul general în promovarea imaginii școlii este de a crea o imagine pozitivă a instituției 

și a ceea ce reprezintă sistemul de învățământ în comunitate. Relațiile cu publicul reprezintă o 

modalitate prin care școala comunică cu mediul nu doar pentru a oferi informații despre serviciile și 

produsele sale ci pentru a se face cunoscută și a-și consolida poziția în cadrul comunității locale. O 

campanie de comunicare către comunitate ar trebui să includă aspecte precum: misiunea, mesajul, 

publicul căreia se adresează, mesaje, argumente pentru alegerea unității de învățământ de către părinți 

și copii.  

Modalitățile de promovare a ofertei educaționale a instituției sunt: pliante, postere, site-ul 

unității unde se pot posta fotografii din cadrul unor activități instructiv-educative desfășurate cu 

preșcolarii, activități extrașcolare și actualizarea la zi a acestuia. 

Situația în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unor schimbări radicale care a provocat 

modificări în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării tehnologiei. Acestea 

schimbări ne-au determinat să abordăm procesul instructiv-educativ din altă perspectivă prin 

înlocuirea interacțiunilor directe cu preșcolarii și cadrele didactice cu întâlnirile din mediul online 

realizate cu ajutorul aplicațiilor de socializare: WhatsApp, Zoom, Google Clasroom, Meet. 

Avantajele școlii online: 

• profesorii, copiii, elevii, studenții își pot desfășura activitățile de acasă;

• eliminarea deplasării spre și dinspre unitatea de învățământ, câștigându-se astfel timp;

• distribuirea rapidă a materialului didactic;

• folosirea conținuturilor interactive, a jocurilor interactive;
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• pune în evidență valoarea compentențelor digitale deținute de copii de la vârste din ce

în ce mai mici. 

Dezvantajele școlii online: 

• dificultăți în utilizarea tehnologiei de către anumite persoane;

• nu toți copiii au acces la internet și nu dețin dispozitive care sunt necesare accesării

cursurilor online (calculator, laptop, tabletă, smartphone); 

• lipsa interacțiunii directe între copil-educator, copil-copil, profesor-profesor suprimă

posibilitatea îndreptării imediate a comportamentelor  neacceptate. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, 

atât cadrelor didactice cât și elevilor. Nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea online, respectiv 

școala online, cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj 

important copiilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online, accesibile tuturor, 

iar cu multă determinare, voință, ambiție se poate face progres.  

Imaginea școlii, a instituției poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, acces la ofertele educaționale, individualizarea învățării, promovarea 

unui comportament moral pozitiv și participarea la activitățile extrașcolare. Educația de calitate este 

rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind asupra imaginii de ansamblu a 

instituției școlare.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Cristea, S., (1998), Dicționar de termeni pedagogici, Editura Didactica și Pedagogică.

2. Albulescu, I., Catalano, H., Cristea, S., (2019), Sinteze de pedagogie, Editura Didactica

Publishing House. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Gros Cristina Manuela 

Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 

de perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online. 

Comparativ cu școlile care au putut migra în timp real (cu mai mult sau mai puțin succes) către 

modele de educație online, nevoile preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți 

copii, capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea 

online o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici 

sau preșcolarii cu CES. 

Astfel, deși o serie de grădinițe (majoritatea private) apelează la platforme digitale, rezultatele 

nu sunt satisfăcătoare. 

În contextul în care o mare parte dintre părinți sunt nevoiți să lucreze în timp ce stau cu copiii 

acasă, propun pentru preșcolari și părinți urmatoarele activități: 

1. Rutina este esențială la preșcolari și îi ajută atât pe copii să capete predictibilitate,

stabilitate și autonomie, dar și pe adulți să comunice mai bine nevoile fiecărui membru și să 

navigheze printre sarcinile legate de copil, muncă și casă. 

2. Comunicarea îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine schimbările care au avut loc în

viața lor în ultima vreme. Părinții pot comunica cu preșcolarii despre noul virus și despre cum s-au 

schimbat rutinele și poate chiar rolurile în casa lor. Comunicarea trebuie să fie simplă, clară, prin 

repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții: ce simțim în această perioadă, ce simt copiii, 

ce simt părinții și cum se pot organiza ca să depășească această perioadă. Validarea și acceptarea 

emoțiilor atât a copiilor, cât și a părinților, chiar și cele de frică și panică, incertitudine și instabilitate, 

ne poate ajuta să recăpătăm controlul și să acționăm în direcțiile în care putem avea un impact. 

3. Conectarea părintelui cu grădinița și cu educatorul îl va ajuta pe părinte să capete sprijin

în organizarea rutinei și a activităților preșcolarului. 

4. Conectarea educatorului cu copilul. În perioada preșcolară, discuția învățării în perioada

izolării se mută de la activități conform unui curriculum sau al unui plan de învățare elaborat 

către conectare. Conectarea zilnică cu educatorul/psihologul grupei este importantă pentru a 

reda stabilitatea și continuitatea copilului. Fiecare copil e diferit și este important ca metodele de 

conectare să fie experimentate până se ajunge la una atrăgătoare pentru copil și potrivită pentru 

părinte. Planurile curriculare pot aștepta, emoționalul copiilor și al părinților sunt prioritatea în această 

perioadă de izolare. 

5. Jucăriile sunt ideale pentru perioada izolării. Câteva exemple pot fi plastilina, creioanele,

foarfece pentru copii, hârtie colorată, lipici, seturile de construcții (forme, magneți, grimms, kapla, 

etc.), materiale naturale (ghinde, nuci, castane, conuri de brad, crenguțe, etc), costume pentru joc de 

rol, instrumente muzicale, cărți. Combinația dintre astfel de materiale duce la bogăția jocurilor și 

la manifestarea creativității. 

6. Mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării. Părinții sunt extrem de ocupați

însă dacă ar fi să alegem o activitate pe care trebuie să o pregătească sau să o încurajeze zilnic, aceasta 
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este cu siguranță una de motricitate grosieră. Fie că vorbim de momente de dans, jocuri 

psihomotrice (aici educatorii pot veni cu o serie de sugestii), jocuri de imitare (ex: Simon says, 

scaunele muzicale, freeze dance, etc) sau de trasee prin casă, este necesar ca părinții să stimuleze 

motric copiii în această perioadă. Astfel, ei își vor consuma energia chiar dacă nu ies afară și se vor 

odihni mai bine, vor colabora mai bine. 

7. Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deopotrivă pentru ei și pentru părinți. Se

știe că preșcolarilor le place să se implice în treburile casnice, să îi imite pe părinți și în felul acesta 

să îi și ajute. Astfel, activități precum aranjatul mesei, sortatul hainelor și al vaselor pentru mașina de 

spălat, strânsul jucăriilor și datul cu aspiratorul pot fi activități îndrăgite de copii și foarte utile 

pentru dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte abilități practice. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN ACTIVITĂȚI 

EXTRACURRICULARE ONLINE 

Profesor pentru învățământul preșcolar, Grosu Luminița   

Școala Gimnazială ,,Academician Alexandru Zub” Vârfu Câmpului, 

Județul Botoșani 

Motto: ,,Învățarea e avere / Ce pururi o duci în gând / Și, fără raza ei, puterea / E doar un colb 

purtat de vânt, (…) Nicolae Labiș 

Școala este locul unde preșcolarii, elevii își petrec o bună parte din fiecare zi, ea reprezentând 

a doua casă pentru ei. O casă frumoasă, primitoare, care deschide larg ușile pentru ca aceștia să intre 

în tainele cunoașterii. În această casă minunată, copiii socializează, își fac prieteni, învață să 

vorbească frumos, să se comporte civilizat, învață cum trebuie să se descurce în viață. 

Școala este o verigă foarte importantă pentru o societate, atât prin resursele umane pe care le 

are, cât și prin spațiile de învățare disponibile. O școală este valoroasă numai atunci când toți membrii 

ei depun efort, sunt implicați, au o viziune clară, precisă și o imagine conform așteptărilor. 

Promovarea cuprinde toate formele de comunicare, activitățile pe care școala/grădinița le poate 

desfășura, prin rezultatele educaționale ale copilului de grădiniță. Implicarea preșcolarilor în diverse 

activități, proiecte în care își pot exprima creativitatea, imaginația și inteligența atrage după sine 

promovarea pozitivă a imaginii instituției școlare. 

Imaginea pozitivă a grădiniței poate fi promovată oferind ceea ce au nevoie și așteaptă părinții 

și anume: o educație de calitate, promovarea unui comportament moral și participarea la cât mai multe 

activități extracurriculare. Aceste activități reprezintă o componentă valoroasă și eficientă, căreia 

orice educator, învățător, profesor trebuie să-i acorde mai multă atenție, el însuși trebuind să aibă o 

atitudine adecvată, deschisă, atât la modul în care va desfășura aceste activități, dar și în relațiile cu 

preșcolarii, elevii, părinții, cadrele didactice, alți membri ai comunității, implicați. 

Activitățile extracurriculare prezintă o importanță la fel de mare ca și activitățile propriu-zise. 

Prin aceste activități se dezvoltă competențele sociale, integrarea copiilor în grup, spiritul de 

inițiativă, lucrul în echipă, toleranța față de ceilalți copii. Preferatele copiilor sunt activitățile cu 

tematică diversă, organizarea unor expoziții cu lucrări realizate de ei, vizitele la grădinile zoologice, 

botanice, muzee, excursii, concursuri, întreceri sportive, programe artistice. 

Situația generată de pandemie nu ne-a permis să desfășurăm aceste activități frumoase, mult 

așteptate de cei mici, așa cum eram noi obișnuiți până acum, ci prin desfășurarea lor în sistem online, 

prin intermediul tehnologiei, sincron, asincron și mixt. Sincron, adică învățarea se desfășoară într-un 

mediul virtual, în care participă simultan preșcolarii, educatoarea, părinții. Asincron, atunci când 

preșcolarii învață aceeași materie, dar, în momente diferite, acasă la copii după propriul program. 

Platforma folosită în cazul învățării online este Google Classroom. Atât învățarea sincronă, cât și cea 

asincronă constituie un mediu de învățare online, în care preșcolarii participă activ la învățarea 

proprie. Activitățile de învățare, cât și așteptările în cazul învățării online sunt cele întâlnite într-o 

clasă tradițională. 

În această perioadă am desfășurat cu micuții activități interesante, online, cu ocazia: 

✓ Zilei de 1 Decembrie, când am sărbătorit Ziua României. Copiii s-au îmbrăcat în

costume populare, ținând în mâini  stegulețe confecționate de ei.

✓ Nașterii Domnului Iisus Hristos – Crăciunul, când au pregătit și interpretat colinde, au
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recitat poezii, au împodobit brăduțul de acasă cu obiecte decorative confecționate de ei, au făcut 

filmulețe și fotografii împreună cu părinții și bunicii. 

✓ L-am sărbătorit pe marele poet Mihai Eminescu printr-un recital de poezii, au audiat și

vizionat pe youtube ,,Somnoroase păsărele”; câțiva copilași au participat online la Concursul

de poezii organizat de Primăria din localitate. Toți copiii au fost recompensați cu felicitări și diplome. 

✓ Pe 18 ianuarie 2021 am sărbătorit Ziua Omului de Zăpadă. Am discutat despre Omul de

zăpadă. Copiii ajutați de părinții lor au realizat oameni de zăpadă micuți, deoarece nu aveau

zăpadă suficientă afară, dar au confecționat omuleți din materiale pe care le aveau la dispoziție: din 

ciorăpei umpluți cu orez, din ouă fierte și umplute, din vată, din capace, etc. A fost o activitate care 

i-a încântat foarte mult pe cei mici. Copilașii au vizionat pe youtube povești, poezii, cântecele despre

Omul de zăpadă.

✓ Pe 24 Ianuarie am sărbătorit Mica Unire. Copiii au purtat costumele populare cu

mândrie, dansând Hora Unirii cu frățiorii lor. Împreună cu mămicile au creat un colț tradițional

cu obiecte tradiționale, lăicere, covoare țesute, ștergare, perni etc., unde și-au prezentat frumoasele 

costume populare, au recitat poezii, au vizionat filmulețe legate de Al. Ioan Cuza și Unire. Un copil  

a interpretat rolul domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza, iar fiecare copilaș în parte a rostit câte 

ceva despre domnitor: unde s-a născut, ce colegi de școală a avut, despre copilărie, cu cine s-a 

căsătorit și ce fel de om era soția sa, despre calitățile acestuia, despre boieri, despre Moș Ion Roată. 

Copiii au fost minunați, iar părinții, un real ajutor. 

La sfârșitul tuturor activităților desfășurate cu preșcolarii, s-au făcut fotografii, iar cu ajutorul 

acestora am realizat prezentări Power Point. 

Preșcolarii din grădinița noastră sunt încurajați să învețe să prețuiască obiceiurile, tradițiile și 

portul nostru popular. Întotdeauna atunci când desfășor activități de orice fel, părinții se implică cu 

mult drag.  

În buna desfășurare a actului instructiv – educativ și în promovarea imaginii pozitive a unității 

de învățământ este foarte important  să se țină seama de implicarea părinților, ca parteneri în educația 

preșcolarilor. 

Bibliografie: 

BĂRAN, PESCARU, Adina, Parteneriat în educație, Familie – Școală – Comunitate, Editura 

Aramis Print, București, 2004. 

JINGA, Ioan, Managementul învățământului, Editura Aldin, București, 2001. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. preșcolar Groza Elisabeta 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 

Drobeta Turnu-Severin 

În mod neașteptat  pandemia de COVID-19 a dus la închiderea şcolilor în 20 de ţări şi la 

închiderea unităţilor preşcolare în 19 ţări din Europa şi Asia Centrală-conform datelor UNICEF. 

Acest lucru a afectat un număr total de 49,8 milioane de copii, începând de la preşcolari până la 

liceeni, care au avut parte de un ultim semestru şcolar foarte perturbat (în cazul în care acesta a existat 

totuşi), care a culminat cu închiderea şcolilor. Pandemia a afectat profund educaţia şi a agravat 

inechităţile sociale existente în regiune.  

Copiii din familii cu venituri reduse, copiii care locuiesc în zonele rurale cu infrastructură 

deficitară, copiii din cadrul minorităţilor etnice şi lingvistice, copiii cu dizabilităţi, copiii migranţi şi 

refugiaţi, copiii aflaţi în conflict cu legea, copiii şi tinerii care nu frecventează instituţiile educaţionale, 

băieţii şi fetele care locuiesc în condiţii dificile sau în cămine abuzive se confruntau deja cu bariere 

semnificative pentru participarea la educaţie şi învăţare şi aveau parte de educaţie şi de avantaje 

sociale mai reduse decât cei de aceeaşi vârstă. Şcolile nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, 

ci şi pentru învăţarea abilitățilorsociale şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social. 

Provocarea care îi aşteaptă pe profesori, directori de şcoli, responsabili din sistemul de educaţie 

şi factori de decizie de la nivel local şi naţional este semnificativă. Dacă nu se va face faţă acestei 

provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, comunităților și societăților la un nivel mai 

larg se va resimți pe tot parcursul vieții, atât din punct de vedere social, cât şi economic. De aceea, 

îmbunătățirea rezilienței sistemului educaţie, prin planificarea unei educaţii incluzive de calitate 

pentru cei mai marginalizaţi copii, ar trebui să fie o prioritate maximă  şi ar trebui să fie principiul de 

bază al reconstruirii unui învăţământ mai bun şi al unor şcoli mai bune. 

La  vârsta preșcolarității, copiii au nevoie să fie conectați cu ceilalți. Educatorii ar trebui să țină 

cont de nevoia copiilor de continuitate. Părinții trebuie să înțeleagă că este important pentru copii să 

își vadă educatorii, colegii și să se conecteze cu ei.  

Scopul principal în predarea online pentru preșcolari este conectarea.Nu vorbim practic de o 

predare, ci de o experiență. În centrul învățării se află tot copilul diferența este făcută de mijloacele 

și instrumentele folosite.  

De când predarea și învățarea sau mutat în grădinița  de acasă putem trage câteva concluzii cu 

privire la avantajele predării online și cele ale predării tradiționale, adică ce au avut copiii în plus în 

aceasta perioadă și ce le-a lipsit: 

Predarea online: copiii au petrecut mult timp în familie; și-au desfășurat activitatea într-un 

mediu familiar; activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la grădiniță și ei sau 

putut bucura de o oră de somn în plus dimineața;  relațiile între școală și familie au avut de câștigat, 

deoarece părinții au putut observa în mod direct efortul făcut de cadrul didactic în reușita procesului 

de predare și învățare;predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi 

experiențe, schimbul de materiale și idei. 

 Predarea tradițională (față în față):  a lipsit cel mai mult copiilor  satisfacerea nevoii de 

socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii;  în cadrul activităților organizate față în față cadrul 

didactic deține un mai bun control în menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de 

realizare a sarcinilor individuale de lucru;  prin crearea unui mediu educațional stimulativ, prin 
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utilizarea materialelor didactice atractive, prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora 

în experiențe de învățare, cadrul didactic permite dezvoltarea creativității copilului. grădinița 

favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând dezvoltarea globală a 

acestuia. 

Bibliografie: 

Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, Paralela 

45, Pitești. 

Surse web:  

https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci-cand-vine-in-plus-fata-deeducatia-fata-in-

fata-creste-cam-cu-20-25-efectul-e-o-corelatie-masiva-intrenumarul-de-ore-petrecut-de-parinte-cu-

copilul-siperforman/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7sQ 

vF2It-s-mejoFw 
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Promovarea Școlii Online 

Prof. Înv. Primar Groza Mariana      

Liceul Tehnologic ,,Ioachim Pop” Ileanda 

Numele meu este Groza Mariana, lucrez la o școală micuță dintr-o comună din județul Sălaj.  

Mărturisesc, că mi-a fost teamă la început de necunoscut, nu știam ce va fi, cum va fi. Eu eram nouă 

în această școală, pe elevi nu-i cunoșteam, ei find și cei mai mici. Elevii mei sunt în clasa pregătitoare. 

Întâlnirea cu ei a fost minunată, parcă ne cunoșteam de dinainte. Emoția mea s-a contopit cu 

bucuria și cu entuziasmul din ochii lor.  Am văzut în ochii lor dorința de-a începe aventura, de-a 

începe călătoria spre lumea litrelor și a cifrelor. După câteva zile am început să ne cunoaștem mai 

bine, ne-am împrietenit.  Mă simțeam minunat, eram EU, după o perioadă de trei ani, în care nu mai 

lucrasem în învățământ, în sfârșit am știut că sunt pe drumul meu. Când vezi copiii cum roiesc în 

jurul tău, cum șușotesc, cum chicotesc, unii mai îndrăzneți, alții mai sfioși te simți nemaipomenit. 

Am mers la școală până pe 6 noiembrie, iar din 9 noiembrie, am început școala de acasă, școala 

online.  

(elevii clasei pregătitoare în pauză) 

Din nou am simțit o teamă, o neliniște…nu știam dacă mă voi descurca, îmi era frică pentru 

mine, de copilașii mei eram sigură că se vor descurca. Și așa a și fost! Ei s-au obișnuit destul de 

repede.  Am stabilit împreună câteva reguli pentru o bună desfășurare a activităților online, apoi  totul 

a decurs normal.  

În scrierea acestor rânduri  încerc să surprind ceea ce am experimentat în perioada școlii online. 

Încet am descoperit multe lucruri legate de tehnologie, am învățat să folosesc diferite platforme, care 

mi-au permis să transform fișele de lucru tradiționale  în jocuri interactive online, m-am instruit, m-

am reinventat. Am participat la mai multe cursuri, care m-au ajutat mult în proiectarea lecțiilor online.

Am vizionat multe documentare despre animale domestice și animale sălbatice, am ajuns în 

zona din Cercul Arctic, urmărind urșii polari și focile. 

Pentru fiecare text suport de la Comunicare în limba română am vizionat filmulețul poveștii 

noastre. Au fost câteva lecții, care au avut un real success, stau acum și-mi amintesc de animația 

Muzicanții din Bremen după frații Grimm și de orele care au urmat după vizionarea filmulețului sau 

îmi amintesc de ziua în care am predat sunetul și litera o/O.  Pur și simplu am luat un ou din frigider 

și de la acel ou a decurs întreaga activitate a zilei. Dacă eram la școală față în față, probabil arătam 

elevilor o imagine cu un ou…  
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Am dansat, am cântat, am jucat câteva jocuri muzicale, de exemplu: Palmă, pumn, capac. Un 

joculeț îndrăgit de copilașii mei, s-au ambiționat și au reușit să execute corect comenzile.  

Chiar ne-am îmbrățișat virtual! Am sărbătorit zile de naștere online, am cântat La mulți ani!  

Am făcut o petrecere în pijamale, când spre surprinderea tuturor, ne-a vizitat Moșul. 

Pe lângă lecțiile noastre, am continuat activitățile și proiectele extrașcolare. Înainte de vacanța 

de iarnă am făcut o serbare online. Am sărbătorit Ziua Culturii Naționale, am învățat câteva poezii 

frumoase scrise de Mihai Eminescu și am vizitat online casa memorială a marelui poet. Pentru noi, 

clasa pregătitoare timpul nu a stat în loc, ne-am descurcat de minune! 

Spun din toată inima că școala online are multe avantaje. Eu nu mai puteam face activitățile în 

modul acesta, deoarece la școală nu dispunem de toate aceste facilități.   

Într-adevăr, nu mai deții ,,controlul suprem”, dar dacă te știi face plăcut copiilor, dacă elevii 

prind drag de tine, atunci informația transmisă va fi recepționată mai repede și mai ușor. Menirea 

noastră, a cadrelor didactice este să modelăm personalități viitoare, să luminăm sufletul și mintea 

copiilor prin puterea cunoșterii, indiferent de condițiile trăite. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

REALIZATE IN MEDIUL ONLINE 

EDUCATOARE Gudi Alexandra   

GRADINITA Alba ca Zapada 

Omul se naşte cu seminţele dezvoltării fizice, intelectuale şi morale. Pentru ca aceste forţe să 

nu rămână nedezvoltate, să se dezvolte prea lent sau contrar firii, împotriva umanităţii, e nevoie de 

educaţie, educaţie în familie, şcoală şi societate. 

De aceea,chiar si in contextul pandemic,educatia trebuie sa isi urmeze cursul si  sa-i dam 

importanta care i se cuvine. Deoarece contextul actual este unul deosebit,activitatile cu prescolarii s-

au tinut in mediul online insa pentru o mai buna desfasurare a acestora,am avut nevoie de sprijinul 

familei,asadar am format o echipa pentru o buna colaborare in vederea unei dezvoltari armonioase si 

cat mai fructuoase a prescolarilor. 

Scopul activitatilor si intalnirilor online este să implice toți prescolarii.Cadrele didactice 

răspund intereselor și preocupărilor copiilor, le pun în valoare talentele și capacitățile în diferite 

domenii si le este stimulată participarea la acțiuni cât mai diverse. 

Pe parcursul activităţilor susţinute în cadrul mediului online,am încercat să ţinem pasul cu 

tehnologia (reprezintă un instrument prin care se informează şi se comunică eficient), să nu fie 

plictisitor (copiii să fie veseli, plini de energi), să fim mereu spontani, să punem pasiune în ceea ce 

facem (copiii se regăsesc în educatoarele lor care reprezintă modelele lor în viaţă), să fim naturali 

(prescolarii sunt sinceri şi în permanenţă sunt în căutarea unor activităţi care să-i ţină în priză). 

Am incercat sa avem activitati antrenante cu ei,activitati care sa le pastreze si straneasca 

interesul si curiozitatea si la care sa participe cu placere si entuziasm,astfel incat la sfarsitul acestora 

sa dobandeasca coi cunostinte in plan cognitv insa am urmarit si formarea unor atitudini moral-civice 

pozitive fata de alte pesroane sau situatii,incercand sa cultivam un comportament moral. 

Consider ca e in contextul actual al situatiei, a fost foarte importanta pentru ei continuarea 

activitatilor educative in mediul online deoarece au invatat si impartasit lucruri si emotii,acest lucru 

ajutandu-i foarte mult mai ales in aceasta situatie. 

Toate activitatile educative sunt motorul multiplicator al comportamentelor cogntitive, 

comportamentale si emotionale care duc la o dezvoltare corespunzatoare varstei si in armonie cu 

necesitatile psiho-cognitive ale prescolarilor. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI 

PRIN DERULAREA ÎN CADRUL COMUNITĂŢII LOCALE 

Prof. înv. preşcolar GUGIU VIORICA         

Grădiniţa Nr. 35, BUCUREȘTI 

Modalitatea eficientă şi viabilă prin care comunitatea poate să răspundă solicitărilor din 

sistemul educaţional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest lucru rămânând un instrument 

valoros al grădiniţei în general şi un mare câştig pentru educaţia copiilor în special, pornind de la 

ideea că preşcolarul trebuie scos cât mai mult din atmosfera obişnuită a grădiniţei pentru a intra în 

relaţie cu semenii.  

Copilul vine astfel în contact cu diferite persoane, creşte şi se dezvoltă într-un mediu comunitar 

variat. 

Cadrele didactice sunt cele care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent şi corect 

parteneriate educaţionale, traducându-le în proiecte valoroase pentru toate părţile implicate.  

Plan de promovare a imaginii grădiniței în comunitate 

Ţintă şi obiective specifice: 

Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădiniţei în comunitatea locală. 

Obiective specifice:popularizarea rezultatelor gradiniţei în comunitatea locală; atragerea unui 

număr cât mai mare de preşcolari din zona arondată unităţii noastre; realizarea planului de şcolarizare 

propus. 

Context şi definirea necesităţii unei astfel de practici 

S-a constatat că membrii comunităţii locale nu au decât informaţii vagi legate de activitatea,

rezultatele şi performanţele unităţii noastre. Această acţiune a fost realizată de responsabilul Comisiei 

educative în colaborare cu celelalte cadre didactice, fiind coordonată şi monitorizată de către director. 

Descriere 

S-a realizat un pliant al grădiniţei şi o prezentare Power-Point a acesteia, postat pe pagina web

a unitații. Au apărut articole în presa locală legate de prezentarea unităţii noastre, precum şi de 

popularizare şi diseminare a rezultatelor şi performanţelor. 

Dovezi ale succesului 

În urma desfăşurării acţiunii, s-a realizat integral planul de şcolarizare al grădiniţei, iar imaginea 

acesteia în comunitatea locală a crescut. 

Resurse necesare 

Echipamente de birotică pentru editarea pliantelor şi realizarea prezentării electronice a 

grădiniţei, consumabile necesare tipăririi pliantelor. 

Planuri pentru viitor 

Continuarea popularizării unităţii noastre în comunitatea locală, utilizând mijloace şi metode 
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variate şi atractive. Deasemenea, pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în 

asigurarea unor spaţii educaţionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor preşcolarilor, atât fizice cât 

şi psihologige. 

CONCLUZII: Iniţierea şi derularea unei astfel de activități reprezintă o provocare pentru 

cadrele didactice de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, 

responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 

În esenţă, a manageria un astfel de proiect înseamnă a stăpâni arta de a şti să faci o schimbare: 

▪ înseamnă să găseşti modul optim pentru a atinge un scop;

▪ să poţi conduce efectiv resursele disponibile pentru a atinge scopul;

▪ să identifici just competenţele persoanelor implicate în proiect şi să le utilizezi corespunzător,

▪ să combini atitudini, abordări şi tehnici ce se aplică la o gamă largă de sarcini.

Iar apoi să fii capabil să gestionezi cu succes schimbarea pentru a-i prezerva valoarea de câştig. 
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Grădinița de acasă 

Prof. Înv. Preșcolar Guler - Hațegan Doruța 

Școala Gimnazială Liebling / Grădinița P. N. Lieblig 

Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 

de perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online. 

Comparativ cu școlile care au putut migra în timp real (cu mai mult sau mai puțin succes) către 

modele de educație online, nevoile preșcolarilor de conectare și contact direct cu adulții și cu alți 

copii, capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare cognitiv și emoțional fac învățarea 

online o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. 

Astfel, deși o serie de grădinițe (majoritatea private) apelează la platforme digitale, rezultatele 

nu sunt satisfăcătoare. 

În contextul în care o mare parte dintre părinți sunt nevoiți să lucreze în timp ce stau cu copiii 

acasă, ce funcționează pentru preșcolari? 

1. Rutina este esențială la preșcolari și îi ajută atât pe copii să capete predictibilitate, stabilitate

și autonomie, dar și pe adulți să comunice mai bine nevoile fiecărui membru și să navigheze printre 

sarcinile legate de muncă, copil, casă. 

2. Comunicarea îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine schimbările care au avut loc în

viața lor în ultima vreme. Părinții pot comunica cu preșcolarii despre noul virus și despre cum s-au 

schimbat rutinele și poate chiar rolurile în casa lor. 

3. Conectarea părintelui cu grădinița și cu educatorul îl va ajuta pe părinte să capete sprijin în

organizarea rutinei și a activităților preșcolarului. 

4. Conectarea educatorului cu copilul.

5. Încurajarea plictiselii.

6. Jucăriile open ended sunt ideale pentru perioada izolării.

7. Mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării.

8. Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deopotrivă pentru ei și pentru părinți.

9. Disponibilitatea unui adult.

10. Conectați-vă înainte și apoi cereți: încurajați joaca liberă, însă de preferat după ce îi oferiți

copilului atenție și vă jucați cu el înainte; altminteri se poate frustra și poate manifesta comportamente 

menite să vă atragă atenția și să vă testeze limite. 

În vremea covid-19 asigurarea suportului emoțional și conectarea cu preșcolarii atât din 

perspectiva părinților, cât și a educatorilor contează mai mult decât cantitatea de activități sau scopul 

lor.  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Educatoare: György Beáta    

Gradinita cu program normal, nr. 2, Covasna 

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către post 

industrialism şi societatea bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări pentru sistemul de 

educaţie.  

Alături de asigurarea protecției tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor comunitare în 

vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil, oferirea serviciilor de suport pentru 

promovarea unui mod sănătos de viață, participarea copiilor în procese decizionale referitor la 

aspectele vieții școlare, implicarea familiei și a societății în procesul decizional, crearea condițiilor 

optime pentru dezvoltarea potențialului propriu în cadrul procesului educațional, organizarea și 

realizarea unui proces educațional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor educaționale, 

promovarea imaginei instituției școlare în care activez devine semnificativă. În acest context, o 

instituție de calitate capătă noi valenţe şi implică noi roluri instituţionale.  

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, reguli şi 

interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, modificate şi 

îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. Imaginea este dependentă 

de sistemul informaţional în care se formează,  fiind condiţionată de caracteristicile de vârstă, sex, 

religie, nivel de cultură şi instruire, apartenenţa etnică sau politică etc.  

Promovarea de imagine în sectorul instituțional nu este la fel de avansată ca cel din domeniul 

corporatist, dar instituțiile au început să adopte strategii mai sofisticate care să le deosebească de 

concurență. Acest lucru se observă îndeosebi la instituțiile de învățământ, unde competiția mare 

determină o creștere a nevoii de a se diferenția, deci de a face branding.  

Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimele două decade, o dată cu 

conștientizarea faptului că brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri intangibile pe care o 

firmă le are. Paul Temple remarca faptul că promovarea imaginii apare ca o funcție a cât de bine 

reușește compania să răspundă nevoilor clienților; ea este rezultatul unui marketing eficient, mai 

degrabă decât baza sa. Imaginea stă la baza produsului sau serviciului și, de cele mai multe ori, ea 

reflectă întreaga experiență pe care consumatorul o are cu produsul sau serviciul respectiv.  

Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii 

şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o 

planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.  

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei 

educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei 

strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției 

școlare, dar și de orizontul de așteptare. Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare 

constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în 

dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este 

importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare 
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în muncă sau în alte structuri de învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, 

eroi, simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii). al comunității.Factorul principal în 

crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și educația asociată cu calitatea 

cadrelor didactice.  

Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală.Prima este imaginea de 

sine pe care managerul școlii dorește să o promoveze în interiorul și în exteriorul său, pe baza 

propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție cu imaginea reală.Utilizatorii care vor 

să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în opțiunile lor după această imagine propusă 

de școală, dar se pot confrunta cu dificultăți reale în momentul când cunosc imaginea reală a școlii. 

Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul domeniului 

de activitate.  

Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice alte persoane 

care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o 

formează despre activitățile organizației scolare.  

 Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii lor 

publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de construire a imaginii unei școli 

este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate 

regăsită în nivelul de satisfacție al beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de 

școală. 

Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod 

obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în 

acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a învățământului. 

Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie promovată se definește prin valoarea, nivelul de 

pregătire și personalitatea profesorului. 

 La fel de importantă este și crearea unei legături mai puternice cu publicul în mediul online 

întrucât, platformele de comunicare digitale nu sunt utilizate la adevăratul lor potențial.  
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Promovarea imaginii școlii – Școala online 

György Éva, profesor de matematică - învățământ liceal 

Liceul Teoretic Salamon Ernő din Gheorgheni, județul Harghita 

Marketingul educațional al unei instituții are două componente: marketingul intern și 

marketingul extern. La nivelul școlii colectivul de cadre didactice evaluează nevoile elevilor și și pe 

baza acestor nevoi proiectează activități extracurriculare și extrașcolare. Managerul școlii prin 

cunoașterea nevoilor angajaților este atent la recunoașterea activității prin aprecieri, diplome, 

finanțează materiale didactice și mijloace moderne de învațământ, cursuri de formare, premii, etc. 

Marketingul extern se adresează potențialilor clienți: părinți, elevi, parteneri economici, 

comunitate. 

Ne putem pune întrebarea: de ce avem nevoie de marketing educațional? Este o metodă de 

valorizare, comunicare prin care contribuim la creșterea reputației școlii. Școlile cu o reputație bună 

tind să aibă elevi mai buni, o imagine pozitivă atrage personal de calitate, ridică moralul elevilor și a 

personalului, crează un sentiment de mândrie în rândul părinților, elevilor, a cadrelor didactice, a 

personalului în general. 

Așadar promovarea imaginii școlii la nivelul comunității locale, în rândul unităților școlare, la 

nivel județean, național și internațional este o datorie a managerului școlii în colaborare cu cadrele 

didactice. 

Liceul Teoretic ”Salamon Ernő” din Gheorgheni este o instituție de învățământ cu predare în 

limba maghiară, care oferă educație teoretică pentru elevii din zona Gheorgheni. Avem un nominativ 

de aproape 600 de elevi, 5 clase paralele, iar majoritatea elevilor locuiesc și se deplasează din satele 

înconjurătoare. 

Din statisticile făcute anual reiese că absolvenții liceului nostru reușesc la examenul de 

bacalaureat peste 90%, iar din absolvenți peste 80% își continuă studiile la facultăți din țară și din 

străinătate. Ne mândrim cu elevi buni și foarte buni la învățătură, elevi care își găsesc timp să se 

pregătească și la concursuri naționale și internaționale de unde se întorc de obicei cu cele mai bune 

premii și mențiuni. Aceste rezultate îi încântă atât pe elevi, profesori cât și pe părinți. Diseminarea 

rezultatelor are loc în ziarul școlii, în ziarele locale, în reportaje TV, pe site-ul școlii, la ședințele cu 

părinții, la festivitatea de sfărșit de an, cu ocazia ultimului clopoțel. 

În școala online unele canale de comunicare nu pot funcționa, însă în mass-media și în mediul 

online se pot face cunoscute rezultatele care contribuie la menținerea, ridicarea prestigiului școlii. 

În domeniul extracurricular avem activități cu tradiție, pe care le-am organizat ani la rând: 

întâmpinarea bobocilor, balul bobocilor, Concursul de Poezii de toamnă (ediția a XXX-a a  avut loc 

în anul 2019), concursul Colinde de Crăciun, Spectacolul artistic de Crăciun, Concursul - Spectacol 

”Dor de Eminescu”, Zilele deschise, Zilele tradiției, etc. 

În cadrul Zilelor deschise elevii claselor a VIII-a din depresiunea Gheorgheni au fost invitații 

liceului, unde au participat la diferite ore demonstative, au primit informații despre viața de școlar din 

cadrul unității noastre. Acest lucru în școala online a fost regândit: s-a trimis școlilor generale un film 

despre oportunitățile de învățare în liceul nostru, despre activitățile extracurriculare desfășurate. Acest 

film s-a regăsit și pe site-ul școlii pe lângă celelalte informații. În școala online informarea din mediul 

online a preluat conducerea. 

Dragii noștrii elevi printr-un film realizat de ei singuri au urat un Crăciun fericit cadrelor 

didactice, personalului și colegilor de liceu. Concertul orchestrei școlii a fost amânat, în mediul online 

prfesorul de muzică ne-a fascinat cu un concert selecție din anii precedenți. 
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Ultimul clopoțel un eveniment cu aproximativ 800-1000 de invitați de obicei, anul trecut a avut 

loc fără invitați, doar cu elevii claselor a XII-a, însă filmul realizat cu acest prilej și care a fost postat 

pe site-ul școlii și pe canalele de socializare a avut un mare succes în rândul comunității fiind foarte 

mulți implicați direct sau doar emoțional. 

În cadrul proiectului Erasmus+ lucrăm în parteneriat cu Polonia, Portugalia, Slovenia. Am fost 

gazde la schimbul de experințe și bune practici, iar cu acest prilej invitații noștri au avut ocazia să 

cunoască și să participe pe lângă proiectele didactice și la evenimente multiculturale din zonă. Prin 

filme, pliante, broșuri, comunicate de presă, prezentare pe pagini Web a participat indirect la acest 

proiect și comunitatea locală. În școala online activitățile din proiect am fost suspendate, ținem 

legătura doar prin mediul online în speranța că vom finaliza cu succes acest proiect internațional. 

În școala online unele evenimente nu s-au organizat deloc (Zilele tradiției, Concursul 

internațional de recital ”Concurs de poezii de toamnă”, Concertul orchestrei școlii, etc.). 

Unele activități, evenimente, rezultate pozitive prin care se poate promova imaginea școlii pot 

fi compensate într-un fel sau altul și în mediul online, dar adevătatele pregătiri, activități, succese, 

trăiri sunt cele pe care le obținem lucrând ”face to face” cu elevii noștri și cu colegii. 

În speranța că totul va reveni la normal încercăm să ne limităm la ce ne permite școala online. 

Cu acest sentiment am scris și acest articol prin care sper să contribui și eu la promovarea imaginii 

școlii oferit de mediul online. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

prof. pt. înv. primar: Hám Ildikó-Erzsébet     

Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu”, Carei, Județul Satu Mare 

Citat: 

Legăturile strânse pe care le stabilim cu instrumentele noastre sunt bilaterale. În măsura în care 

tehnologiile devin extensii ale noastre, în egală măsură noi devenim extensii ale tehnologiilor noastre. 

Atunci când tâmplarul ia ciocanul în mână, el poate folosi acea mână doar pentru a face ceea ce se 

poate face cu un ciocan. 

Nicholas Carr în Superficialii: Efectele internetului asupra creierului uman (2012) 

Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări, datorită pandemiei, covid 19, 

școala trece online, iar angajații sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm 

incert pentru părinți, elevi și profesori, privind cu îngrijorare anul școlar.  

Eu, ca dascăl, în clasa I-a, unde acuma facem cunoștință cu literele și cu cititul, primadată am 

fost foarte îngrijorată, „m-am simțit pierdută”, m-am simțit ruptă de elevii mei dragi. Dacă elevii se 

simt deconectați de la școală, învățarea lor și chiar sănătatea lor sufletească pot avea de suferit. 

Legătura școlară este un factor de protecție important pentru mulți elevi. 

Am stat la gânduri, cum o să rezolvi ca eleviii mei să nu rămâne la urmă cu materia, dar să nici 

să nu fie în pericol de infecție. 

Am început lecțiile online, pe platforme educaționale, am trimis videouri cu scrierea literelor, 

cu exerciții de matematică și după aceea totul a mers mai flexibil, am constatat că avem progrese. Nu 

așa de mare, ca față-n față la școală, dar am simțit totuși o bucurie, că munca mea nu a fost pe degeaba, 

și că activitățile educative realizate online pentru promovarea școlii sunt satisfăcătoare și foarte 

importante pentru a supraviețui populația școlară impactul crizei provocate de pandemia covid 19.  

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le 

au incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un 

instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă 

noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. 

Totodată  mie, ca învățător, orele online sunt mai grele, necesită mai mult timp până ți le 

pregătești și trebuie să ai mai multe soluții de rezervă în cazul în care ceva nu merge. Explicațiile nu 

ajung în aceeași măsură la toți, totuși sunt foarte importante, e singura soluție, „legătură” între 

materia și elevii mei dragi. 

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online 

pot fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor. 

Elevii din ciclul primar simt în această perioadă lipsa spațiului fizic, a colegilor, a învățătorilor 

și a atmosferei din clasă, dar au învățat să fie mai răbdători, să respecte când ceilalți vorbesc, să fie 

mai atenți, să lucreze mai mult individual în contextul unui program mai flexibil și cu ore mai puține. 

Tot ei spun că le-ar plăcea ca, pe viitor, la școală, să fie folosite și instrumentele online, precum clasa 

virtuală pe platformele educaționale, quiz-urile și aplicațiile online. 
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Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la 

informații venite din zona digitală. 

Accesul la materiale este la libera alegere a copiilor, poate fi realizat rapid, la orice oră și din 

orice loc. Astfel, elevii se pot bucura de aceste resurse educaționale în perioadele cele mai productive 

sau pot renunța la parcurgerea lor atunci când doresc. 

În plus, cei mici primesc feedback rapid și permanent, înțeleg ce au greșit, ce au făcut bine, iar 

testarea este astfel mai puțin stresantă pentru copii. 

În contextul actual viața ne arată zilnic fețele noi, provocatoare, ne testează puterea de adaptare 

și capacitatea de a răspunde rapid în cele mai neașteptate situații. Multe variabile, puține constante, 

totuși, unul dintre aspectele cu care ne confruntăm cu toții este faptul că Tehnologia este parte a 

vieții noastre, a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital - dinamic, colorat, 

interactiv.  

Putem constata:  cu instrumente online putem face progrese împreună și putem încuraja elevii 

să învețe și să lucreze independent. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin internetul, devenind cel mai 

uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu 

doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în orele online, dar putem promova 

activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect.  

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție. Motivarea 

elevilor printr-o educație individualizată, adaptată  la particularitătile elevului, folosirea mijloacelor 

tehnologice în strategii de predare atractive, vor înbunătății, crea o imagine pozitivă asupra școlii.  

Bibliografie: 

Nicholas Carr, Superficialii: Efectele internetului asupra creierului uman (2012) 

Experiența școlii online. Ce le-a plăcut cel mai mult elevilor, ce le-a lipsit în această perioadă 

și ce ar lua la clasă – Aspire Teachers 
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EDUCAȚIE INDIFERENT DE SITUAȚIE 

Profesor învățământ primar HAN  GETA 

Școala Gimnazială Nr. 1 Limanu 

Motto: “Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa” Ferdinand, rege al României 

Cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării este educația, însă pentru 

activarea acestui motor sunt necesare transformări fundamentale, care pot conduce la dezvoltarea unei 

societăți bazate pe cunoaștere. 

Școala este principala instituție care ar trebui să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne 

și să recționeze prima, integrând în sistemul educațional metode și mijloace care se pot adapta la 

ritmul alert al evoluției umane. 

Considerată element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile, școala trebuie să ofere educație indiferent de situație.   

În anul 2020, educația s-a confruntat cu o situație neașteptată ce a produs o schimabare majoră 

pentru toți cei implicați în actul educațional, trecerea la predarea online în contextul pandemiei cu 

virusul SAR-COV.  

Directori, profesori, elevi și parinti au fost nevoiți să înțeleagă și să accepte schimbarea modului 

în care urma să se desfășoare procesul instructiv, fapt ce a întărit relația școală-elevi-părinți. 

Deși activitatea fizică a fost anulată, mediul virtual ne-a ajutat nu doar să continuăm activitățile 

instructive obligatorii, ci ne-a oferit șansa de a regândi activitățile extracurriculare de tipul excursiilor 

sau concursurilor școlare, de a ne dezvolta competențele digitale, de a ne reinventa și dezvolta 

creativitatea. 

Toate activitățile educative extrașcolare virtuale au adus un plus de valoare imaginii școlii, 

demonstrând că educația poate continua indiferent de context, că parteneriatul cu comunitatea și alte 

medii poate conduce la o stimulare a elevilor către cunoaștere și informare, către acțiune și participare, 

de afirmare și prestigiu în societate, dar mai ales să sporescă prestigiul instituțional și personal al 

celor implicați.  

Bibliografie: 

1. Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de

învăţământ, în  “Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

2. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Hanga Andra Andreea         

Școala Gimnazială ”Miron Costin” Bacău 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 

individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii 

educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea 

locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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Școala online în procesul educational 

Prof. inv. primar Hantea Anela 

Școala Gimnazială Filiași, Dolj 

ONLINE- cuvânt pe buzele tuturor din luna martie. Nu am crezut că ne va afecta profund și pe 

o perioadă atât de îndelungată.

Incertitudinile legate de: condițiile din școală, împrejurimile ,numărul de elevi din școală/ clasă, 

siguranță , servicii,platforme folosite, rapiditatea deplasării pentru a susține eventual și elevii care nu 

au ,, avut șansa ’’să se afle în sala de clasă.  

Profesorul/ educatorul nu numai în perioada online trebuie să fie un model, să-și controleze 

nemulțumirile și frustrările, să încurajeze punctele forte ale elevului, sa-l responsabilizeze pe elev, să 

nu-l compare cu alt coleg, să-l laude, sa nu-l critice, să-l aprecieze.  

Comunicarea poate fi eficientă atât față în față , cât și online dacă îndeplinim câteva reguli de 

bază: 

● Ne concentrăm pe ceea ce spune vorbitorul;

● Minimizăm barierele externe;

● Controlăm barierele interne;

● Înlăturăm blocajele profesor-elev-părinte;

● Credem în capacitățile: profesorului, elevului, părintelui;

● Acordăm atenție stării mentale a elevului și să discutăm despre orice modificare a stării sale

emoționale; 

● Găsim una sau mai multe soluții la orice problemă instant apărută;

● Ne concentrăm să dăm răspunsuri adecvate la solicitările primite;

Această schimbare trebuie să includă, implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor

comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații. Elevii ar 

trebui să fie învățați să învețe, devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând 

pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligențe, care ulterior să devină achiziții 

importante pentru progresul societății. Ca în orice studiu trebuiesc respectate anumite etape: adunarea 

unor informații și date statistice referitoare la problemele educației, mai ales în perioada organizării 

învățării de la distanță, analiza bunelor practici ale diferitelor actori educaționali, propunerea unor 

modalități de îmbunătățire a sistemului educațional.  

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de 

brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. 

S-a constatat o implicare mai activă a actorilor educaționali, alături de cadrele didactice, managerii

școlii, specialiști în educație, membrii comunității educaționale (elevi, părinți) dar au fost și

reprezentanți ai societății civile.

Conceptul cercetării a inclus politicile și modalitățile în care au fost oferite comunității 

educaționale instrumente eficiente de participare în evaluarea calității educației, inclusiv 

învățământul la distanță. O sursă importantă au fost platformele educaționale existente, dar și 

instrumentele digitale pentru asigurarea învățământului online, managementul timpului și a resurselor 

pentru elevi în condiții de criză. Majoritatea celor implicați sunt de acord că nu prea mai au valoare 

teoriile și dogmele însușite ani în șir, ci, mai importante sunt relațiile care se stabilesc între oameni, 

comunicarea eficientă și grija față de persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile care constituie 

fundamentul noii paradigme ale educației . 

Am pornit pe acest nou drum, cu multă încredere, susținându-i și încurajându-i permanent pe 

micuții mei elevi. Desigur, am întâmpinat destule dificultăți, în principal legate de conexiunea la 

internet (nu se puteau conecta cu toții la timp, existau diferite probleme cum ar fi: activarea 
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microfonului sau a camerei), ceea ce făcea ca atenția elevilor să nu fie cea dorită. Însă, susținuți de 

părinți au participat cu încredere și mult entuziasm la fiecare lecție online, deși le era foarte dor de 

băncuțele lor, de clasă, de toate activitățile pe care le desfășuram împreună. Colaborarea cu părinții 

în acest context de învățare a fost esențială. A fost nevoie, bineînțeles, de o riguroasă organizare. La 

început cu toții doreau să răspundă, să citească sau să își prezinte lucrarea. Ne-am amintit cum 

procedam în clasă. Elevii au prezentat unele reguli: trebuie să vorbim pe rând și să ne ascultăm cu 

atenție unii pe alții, să urmărim tema lecției, să adresăm întrebări dacă avem nelămuriri și să notăm 

ce avem de realizat. 

Activitatea didactică, o activitate complexă, desfășurâdu-se acum diferit, a necesitat o adaptare 

la această situație. Predarea-învățarea-evaluarea, desfășurându-se exclusiv online a fost oarecum 

modelată.  

Copiii primeau link-uri cu materialele ce trebuiau vizionate: povești, cântecele, vizite online în 

muzee sau în diferite medii de viață. Le urmăreau, apoi discutam pe marginea celor prezentate. 

Desigur, toate materialele i-au încântat și au participat de fiecare dată cu dorința de a prezenta cel mai 

bine ceea ce au vizionat, împărtășind colegilor impresii și fiind permanent încurajați de mine și 

recompensați cu diferite emoticoane vesele, ceea ce le dădea încredere și satisfacția că au înțeles 

foarte bine materialul vizionat.  

Am utilizat zilnic resurse digitate, fiind un real sprijin pentru activitatea mea didactică în această 

perioadă.  

Am regândit activitățile didactice, astfel încât, proiectarea și desfășurarea acestora în mediul 

online să fie atractive pentru elevi și mai ales flexibile cu programul și nevoile copiilor.  

Cu siguranță este nevoie de perfecționare, pentru desfășurarea unor activități de învățare în 

mediul online. Creându-se noi orizonturi alternative predării tradiționale, este nevoie de o selecție 

atentă a platformelor utilizate, pentru ca acestea să fie de un real folos elevilor.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. prescolar Hanu Florentina 

Scoala Gimnaziala Parjol, structura Gradinita P. N. Pustiana 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, 

folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine 

pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 

specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

534



componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid. 
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Serbare de Crăciun on-line 

Prof. pt. înv. preșcolar Hanza Cornelia Dorina 

Școala Gimnazială nr. 1 Remetea, Bihor 

Având în vedere contextul actual creat de pandemia care a venit peste noi, încercăm și sigur 

vom reuși să mergem mai departe. Păstrăm distanța, dar nu renunțăm la emoții, la sentimente, la 

trăirile care ne caracterizează ca ființe umane.  

Copiii noștri trebuie să se bucure în continuare de copilărie, iar noi să găsim acele posibilități 

prin care să le oferim trăirile specifice.  

Astfel am considerat că Serbarea de Crăciun poate fi organizată și ea on-line și ne-am bucurat 

cu toții, ne-am simțit bine, iar Moșul într-adevăr a lăsat în seara de Ajun câte un cadou fiecărui copil. 

Serbare de Crăciun 

Moș Crăciun, Spiridușul 

- Of, ce-o să fac eu anul acesta, cum o să mă descurc? Trebuie să ajung la foarte mulți copii și

e ”distanțare” și grădinițele am auzit că s-au închis. Cum să procedez oare?  Știu, am să-i sun și ne-

auzim la telefon, dar mi-ar prinde bine un ajutor. Spiridușule?! 

- Da, sunt aici, am sosit. Care e problema?

- Trebuie să vorbim cu foarte mulți copii la telefon, nu va fi ca până acum, va fi trist, nu ne vom

vedea, dar e singura soluție. 

- Moșule, îți propun să ne vedem cu copiii on-line.

- Ce-nseamnă on-line?

-E ca și cum vom vorbi la telefon, dar ne și vedem. Uite Moșule, primul copil a și intrat deja

on-line! 

Copil1 

Moș Crăciun, cum o să știi 

La căsuța mea să vii? 

Ți-am scris Moșule scrisoare 

Și mă-ntreb, o să vii oare? 

Mi-a spus vecinul Ioan 

Că-n acest an vii on-line. 

Moș Crăciun: 

-Bravo dragii Moșului. Spuneți voi ați fost cuminți? I-ați ajutat pe părinți? Ați participat

la activitățile de la grădiniță? 

Copil 2 

Iarăși  e zăpadă 

Moș Crăciun s-o vadă 

Să se pregătească 

Pomul să-l împodobească 

Să-mi aducă mie 

Jucării o mie! 

Moș Crăciun 

-Mai am câteva mesaje pe aici. Oare mai recită cineva?

Copil 3

Moș Crăciun e șmecher mare 

Are multe buzunare 

Și-o desagă în spinare 

Ce-mi aduce Moșul oare? 

Dacă-i spun o poezie 

Moșu-mi dă o jucărie 

Dacă-i joc un dans frumos 

Moșu-i tare bucuros! 

Moș Crăciun 

-Vai! Câte jucării mai am! HO-HO-HO! Dragii Moșului, dac-ați fost cuminți, primiți un

cadou în seara de Ajun. 

Copil4. 
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An de an în astă zi 

Noi, copiii am primit 

Jucării pentru copii 

Și bomboane mii și mii 

Și acum noi sperăm 

Că vei fi la fel de bun 

Să ne dai multe de toate 

Mii de daruri minunate 

Moș Crăciun: 

-Dac-ați fost cuminți, ați învățat poezii, ați ascultat de părinți și de doamnele educatoare,

ați rezolvat sarcinile transmise on-line de către doamnele educatoare, să știți că eu vă găsesc. 

Știu că poarta grădiniței e închisă, dar tot vă găsesc. Voi ce credeți, dragii mei? E posibil să ne 

întâlnim? 

Copil5 

Am citit eu într-o carte 

Că Laponia-i departe 

Și acolo –ntr-un cătun 

Șade Moșul nostru bun 

Eu mă-ntreb de-o vreme-ncoace 

Oare Moșul cum va face? 

Va veni la grădiniță? 

E închis-a ei portiță 

Cum ne află Moșul oare? 

Pe Internet, hai că știu 

Livrează la domiciliu 

De aceea primesc eu 

Ce doresc, mereu, mereu. 

Moș Crăciun 

-Dar un colind știe cineva?

Colind: Moș Crăciun cu plete dalbe

Copil6

Hai copii cu toții

Vine Moșul Bun

Și ne-aduce-n tolbă

Tot ce este bun

Cai și jucărele 

Cozonaci gustoși 

Mândre păpușele 

Toți să fim voioși! 

Moș Crăciun

-Acesta-i colindul care-mi place cel mai mult, îmi face plăcere să-l ascult. Mai sunt copii

care mă așteaptă, mai am multe jucării de împărțit. Câți copii cuminți anul acesta! 

Copil 7. 

Moș Crăciun, mama spune 

Că ești bun și că ești darnic 

Că-nconjori întreaga lume 

Într-o noapte, că ești magic 

Și de când tot ninge –afară, 

Eu pe geam mereu privesc 

Nu lipsesc în nici-o seară 

Căci de –un an te tot aștept. 

Moș Crăciun 
- Am pregătit sigur un cadou pentru tine.

Îl vei primi în seara de Ajun. La

revedere copii, ne vedem anul viitor,

când veți fi mai mari și-mi veți povesti

câte ați mai învățat, poate-mi puneți în

scenă o poveste!

Sărbători Fericite 

HO-HO-HO! 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII/ȘCOALA ONLINE 

Haricleea Diugan 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca 

Odată cu lansarea școlii în mediul online s-au ivit multe provocări, atât pentru copii și părinți, 

dar mai ales pentru profesori. Gestionarea orelor a fost destul de dificilă la cei mici din ciclul primar. 

Pe lângă faptul că era necesar un timp de pregătire prelungit din partea învățătorilor, partea nevăzută 

care a afectat procesul de învățare a fost cea emoțională.  

Școala online a avut un impact uriaș nu doar asupra copiilor, ci și asupra părinților. Copiii de 

vârstă școlară mică nu pot să se descurce singuri cu dispozitivele având nevoie de sprijinul unui adult. 

Acesta a trebuit să își împartă timpul între orele de la serviciu sau cu munca online și ajutorul acordat 

în realizarea temelor sau a orelor online. 

În acest sens, o modalitate excelentă de  a veni în sprijinul părinților și copiilor, a fost realizarea 

de întâlniri cu psihologul școlii. Am organizat întâlniri cu părinții care au dorit să caute răspunsuri la 

problemele pe care le au, fie în relaționarea lor cu copiii, care nu mai doreau să asculte de ei și să facă 

teme împreună, fie de organizarea mai eficientă a timpului. Aceste întâlniri cu consilierul școlar au 

demonstrat disponibilitatea pe care o au profesorii școlii, pentru a ajuta fiecare copil să se dezvolte 

armonios și sănătos. Ele au avut efect pozitiv asupra tuturor beneficiarilor educației și au constituit o 

bună modalitate de promovare a imaginii școlii. Platforma pe care a lucrat școala noastră fiind un 

cadru deschis de  comunicare.  

Comunitatea de părinți a putut astfel fi părtașă la orele online ale profesorilor, observând stilul 

de predare, dar și calitatea cadrelor didactice, care fără nicio excepție și-au ținut toate orele, 

respectând particularitățile de vârstă ale copiilor. Totodată, părinții au cunoscut mai bine colectivul 

de elevi și nivelul la care se află propriul copil, putând astfel să intervină acolo unde era cazul, la 

remedierea unor aspecte neconsolidate în învățare la anumite discipline. 

Am realizat întâlniri  cu consilierul și cu copiii, în două sesiuni distincte. 

O prima grupă de copii a discutat cu consilierul despre emoțiile pe care le simt atunci când sunt 

în fața ecranului și nu mai pot răspunde din această cauză, dar și cum să găsească soluții la alte 

probleme pe care le-au sesizat. Aceștia erau copiii timizi cu stimă de sine scăzută sau cei care erau 

singuri acasă și se speriau atunci când aveau vreo problemă tehnică pe care nu știau cum să o rezolve. 

A doua grupă de copii a fost formată din categoria celor care nu au răbdare, se plictisesc până 

răspund ceilalți colegi. Aceștia au deprinderi de lucru bune sau foarte bune  cu dispozitivele, sunt 

hotărâți și siguri pe ei, în general la școală, dar că sunt mai plini de energie de felul lor. 

O altă modalitate prin care școala online a contribuit la promovarea imaginii școlii a fost 

organizarea unei expoziții de ziua lui Mihai Eminescu, școala noastră purtând numele marelui poet. 

Astfel, toți copiii din ciclul primar au pictat strofe din poeziile lui Eminescu sub îndrumarea 

învățătorilor. Acestea au fost cuprinse într-un filmuleț de prezentare care a fost postat pe canalul 

general al platformei, astfel încât orice profesor/părinte/inspector putea să îl vizioneze. 

Iată cum, din exemplele prezentate mai sus, activitățile desfășurate online pot contribui la 

promovarea imaginii școlii în comunitate. 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE REALIZATE IN ONLINE 

PENTRU PROMAVAREA IMAGINII SCOLII 

Prof. înv. preșc: GABRIELA HARLAUANU        

Liceul Tehnologic Turceni / Gorj 

,, Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l castigam,, Victor Hugo 

Educatia apartine cunoasterii, dar este si un gest de generozitate  si de sacrificiu.Dobandirea 

cunostintelor este un produs al educatiei, in acest sens, Aristotel, un important filozof al Greciei 

Antice, afirma: ,,Educatia este cea mai buna provizie pe care o poti face pentru batranete,, 

Scoala este un element cheie al oricarei  comunitați, prin resursele umane pe care le are, dar si 

prin spatiile de invatare disponibile. 

Managerii institutiilor au nevoie sa inteleaga importanta mediului si a schimbarilor care se 

produc si modul cum pot afecta succesul institutiei. 

Promovarea imaginii scolii, ar trebui sa fie o prioritate pentru comunitate, pentru o buna 

colaborare intre cei trei parteneri educationali: scoala-elevi-parinti. 

Promovarea imaginii, reprezinta acea actiune de interferenta a reclamei si utilizarea 

tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini multidimensionale, prin 

transmiterea unor mesaje. 

Pentru promovarea scolii, managerul acesteia, mai intai sa alcatuiasca o planificare amanuntita 

folosind modele si tehnici potrivite.  

Starea in care se afla tara noastra si nu numai, ne-a pus fortat sa luam parte la unele schimbari 

radicale care presupune adevarate revolutii in functionarea  organizatiei  prin reanaliza, regandirea 

utilizarii tehnologiei si implicit a functionarii organizatiei. 

Aceste mari schimbari, ne-au determinat sa abordam procesul didactic dintr-o alta viziune prin 

inlocuirea in intregime a interactiunilor fata in fata cu elevii, dar si cu colegii, cu intalnirile mijlocite 

de multitudinea aplicatiilor din mediul virtual. Aceasta schimbare poate duce la mari schimbari 

perceptive ale paradicmei educationale. 

Toate astea, au fost o mare provocare atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice si chiar 

pentru institutie. 

Institutiile, au avut si ele o mare provocare, aceea de a gestiona continutul, de a asigura 

mijloacele  necesare procesului de instruire  si aceea de a lua decizii si a imlementa diferite modalitati 

de interactiune  educationala intre cadrele didactice si elevi. Diversele mijloace de comunicare, au 

ajutat atat elevii, cat si cadrele didactice sa tina legetura, dar si institutiile sa isi promaveze imaginea 

prin diverse activitati educationale. Acest demers educational, cu siguranta va avea efecte asupra 

publicului, dar si in ceea ce priveste influenta mediului educational construit in asa fel incat rezultatele 

elevilor sa fie unele cat mai bune. 

Activitatile online au pus intr-o lumina noua atat  elevii, profesorii dar si institutiile. 
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Acest triunghi al invatarii, a avut un impact puternic asupra tuturor. Toti au avut de infruntat 

multe greutati, dar cu un bun management, s-a putut realiza un bun proces educativ. Institutiile, au 

avut oarecum un avantaj in toata aceasta activitate online, deoarece prin activitatiile desfasurate pe 

diferitele platforme educationale si mijloace de comunicare informationale, au putut sa isi faca o 

oarecare publicitate despre ceea ce pot ele oferi viitorilor elevi.  

Asadar, scoala online a reprezentat si reprezinta inca in continuare, o provocare  pentru toti cei 

implicati in acest proces educational. 

Scolile, au fost nevoite sa se deschida catre noi tehnologii la un nivel mai inalt decat erau 

pregatite si anume nivel emotional, tehnologic, legislativ, dar si economic.  Din toate astea, putem sa 

desprindem o concluzie si aceea este, ca trebuie sa avem o mare disponibilitate de adaptare la nou si 

tehnologie. Este adevarat ca este esential pentru noi oamenii sa pastram contactul, fie el chiar si 

virtual, cu semenii nostri si ca trebuie sa acordam mai multa importanta invatarii online, fara insa a 

exclude invatarea traditionala. 

Cunoscutul scriitor Dan Brown spune: ,,Totul este posibil. Imposibilul cere doar mai mult 

timp,,. 

BIBLIOGRAFIE: 

Negrila Iulian, Marketing educational 

Voiculescu,F. ,Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamant, 2004 
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Activitatea în mediul online 

Hațegan-Brumar Maria, prof. înv. primar         

Școala Gimnazială Armeniș 

Nu este nimic nou în ceea ce privește faptul că online-ul repezintă cel mai vast mediu în care 

putem promova orice și pe oricine, dar cum ne putem folosi de această oportunitate pentru a promova 

cât mai eficient insituția din care facem parte și pentru a crea activități educative cât mai eficiente, 

interactive și atractive?  

Pentru început este necesar să stabilim grupul țintă căruia dorim să-i atragem atenția, fiind 

vorba, în acest caz de promovarea imaginii unei școli, noi dorim să ne adresăm atât părinților cât și 

copiilor, de aceea este important ca activitățile educative realizate online să fie gândite în așa fel încât 

le stârnească curiozitatea. De exemplu,  în momentul în care școala este promovată prin intermediul 

unui site sau  prin intermediul unei platforme, părinții pot obține suficiente informații despre insituția 

respectivă însă copiii nu vor prezenta un foarte mare interes. Dacă în cadrul acestei  platforme sunt 

prevăzute și activități educative care să-l familiarizeze pe elev cu felul în care se desfășoară procesul 

de învățare și care să-l stârnească, alimentându-i imaginația și setea de cunoaștere, automat ambele 

părți componente ale grupului țintă vor fi mulțumite și vor prefera școala respectivă deoarece aceasta 

a fost promovată într-un mod operant și inovator. 

În al doilea rând, imaginea școlii este dată și de calitatea demersului pedagogic. Cu cât 

personalul didactic depune mai mult efort în selecționarea celui mai eficace mod de proiectare a 

activităților didactice, cu atât elevii vor fi mai receptivi și dornici să participe la procesul de învățare. 

Calitatea proceselor educaționale din cadrul unei școli este preponderentă cu calitatea metodelor 

folosite de educatori, învățători și profesori pentru prezentarea informațiilor și pentru captarea și 

menținerea atenției.  

O predare bună duce la o asimilare corespunzătoare a informațiilor și la creșterea randamentului 

școlar. Interactivitatea din cadrul activităților educative realizate în online sporește plăcerea de a 

învăța. Copilul capătă mai multă încredere în forțele proprii și învață să fie independent. Astfel prin 

intermediul acestor activități părinții pot oberva cu ușurință întregul proces iar acest lucru poate duce 

la promovarea imaginii școlii, datorită calității proceselor de învățare. 

În această perioadă cu toții am fost supuși încercării de a ne adapta și de a face față provocărilor 

mediului online. Activitatea didactică a necesitat o remodelare, o reinventare care să permită elevilor 

să-și continue educația. Accesul la educație reprezintă unul dintre drepturile fundamentale iar mediul 

online ne-a oferit alternativa la cunoștere. 

Mulți cred că acest virus ne-a limitat, ne-a îngrădit dreptul la informație dar, de fapt, a fost 

nevoie de acest drastic imbold pentru a observa cât de ofertant poate fi mediul online, câte posibilități 

există, câte noi activități educative pot fi create. Noile generații sunt atrase din ce în ce mai mult de 

tot ceea ce înseamnă online, iar prin intermediul unei educații care se poate deafășura astfel, ei învață 

cum pot folosi într-un mod constructiv tot ceea ce se regăsește în acest mediu și cum se pot folosi de 

toate mijloacele creative pentru a învăța eficient. 

Așadar, activitățile educative realizate în online sunt de o importanță majoră în promovarea 

imaginii școlii. Felul în care fiecare școală s-a adaptat acestei noi situații și calitatea modului de 

desfășurare a activităților evidențiază prestigiul instituției și eficacitatea actului instructiv-educativ.  

După cum afirmă și Vasile Ghica, „ o școală bună rumegă gândirea altora, nu o memorează.” 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

PROF. INV. PRIMAR HERBEI CRINA FLORINA       

SCOALA GIMN. SIKINDIA SILINDIA, JUDET ARAD 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să 

pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 

concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 
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așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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Rolul activităţilor educative online în promovarea imaginii şcolii 

Prof. înv. primar HÎNGU VIORICA    

Şcoala Gimnazială “Mihail Armencea” Adjud, Vrancea 

Este important ca activităţile educative online sa fie facute publice pe site-ul oficial al scolii  

pentru a promova imaginea scolii şi nu numai. Prin promovarea activitătilor online, părinţii primesc 

informaţii legate de ceea ce se studiază la şcoală, metodele folosite în desfăşurarea activităţii 

educative, precum şi masura în care copiii dânşilor se implică în desfăşurarea procesului instructiv- 

educative: ce?, cum?, cât? 

Educaţia este obligatorie, însă nimeni nu poate obliga pe nimeni în a alege instituţia şcolară în 

care să îşi înscrie copilul pentru a fi educat. Prin promovarea imaginii unităţii şcolare se crează un 

liant între partenerii educaţionali: copii, părinţi, şcoală. 

Şcoala este o componentă  esenţială a oricărei comunităţi, atât  prin resursele umane pe care le 

are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala nu îşi poate desfăşura activitatea bine, fără sprijinul comunităţii, 

unitatea şcolară reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă 

tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea 

educaţiei formale. 

Unitatea şcolară trebuie să investească multă energie, mult interes şi bineînţeles bani pentru 

promovarea imaginii instituţiei în vederea atragerii grupurilor- ţintă. O instituţie şcolară trebuie să 

urmărească evoluţia societăţii, să înţeleagă ce nevoi are societatea şi să se adapteze corespunzător. 

Trebuie să fie mereu pregătită să îşi schimbe metodele de abordare a educaţiei, în funcţie de nevoile 

elevului, pentru că învăţământul este centrat pe elev. 

Formarea imaginii unei organizaţii şcolare se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce 

ţine pe de o parte de stilul  managerului instituţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de 

cadrele didactice. Promovarea imaginii poate fi asociată cu imaginea unui puzzle, piesele 

reprezentând  îmbinarea tuturor verigilor implicate în procesul instructiv- educativ: resursele umane 

( elevi, profesori), baza materială, programele, proiectele educaţionale, rezultatele şcolare, consilierea 

părinţilor privind orientarea şcolară, oferta educaţională. 

Pentru că în învăţământul românesc, învăţământul online reprezintă o noutate si pentru că 

profesorii nu au fost pregătiţi, instruiţi să predea online, pentru că fiecare şi- a creionat propriul drum 

pentru a realiza cu succes educaţia şcolarilor, este un motiv în plus să fie prezentate modalitătile de 

abordare a lectiilor, dar si rezultatele procesului instructiv – educativ, aceasta conducând la 

promovarea imaginii şcolii online. 
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Rolul colaborării familie-școală în dezvoltarea personalității     

copilului de vârstă școlară mică si pentru promovarea imaginii scolii 

prin utilizarea formelor de învățare directe și online 

Prof. înv. primar Hirean Claudia,     

Șc. Gimn. ,,Ovidiu Hulea” Aiud, jud. Alba 

Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații 

sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și 

profesori, privind cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, ma voi referii la care sunt și cum se 

modifică rolurile familiei și ale școlii, în educația copiilor?  

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot 

fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.   

Odata cu mutarea scolii in online apar o serie de probleme. 

Dacă în martie am navigat cum am putut prin apele tulburi ale carantinei și ale învățării acasă, 

fără să știm încotro, odată cu întoarcerea în online, epuizarea pare și mai greu de gestionat, în timp 

ce încă dibuim ce funcționează mai bine pentru noi.  

      Problemele întâmpinate 

Un studiu Unesco Education Centre, specializat pe cercetarea educațională din Marea Britanie, 

sugerează că problemele familiilor sunt legate de așteptările nerealiste, dar și de lipsa tehnologiilor 

necesare pentru învățarea online, mai ales când și părinții au nevoie de acces la ele pentru a lucra de 

acasă. Aceleași probleme sunt valabile și în România, unde resursele nu sunt disponibile și multe 

gospodării nu au acces la tehnologie. La fel, Universitatea din Michigan a publicat recent rezultatele 

unui studiu privind provocările părinților cu școala online acasă, în timpul pandemiei.Aproape 50% 

se simt copleșiți de responsabilitatea de a educa copiii acasă 1 din 4 părinți simte că nu are resursele 

necesare să asigure educația copilului acasă  24% au spus că au un copil anxios și speriat, iar 30%, 

că este nervos și tensionat 71% au primit ajutor din partea școlii.  

„Distanțarea și statul acasă au deconectat milioane de copii de educația tradițională și au 

lăsat puțin timp părinților să se pregătească pentru a susține educația copiilor lor acasă”, a declarat 

autoarea studiului. 

Copiii resimt în mod diferit schimbarea în online. Printre cele mai mari provocări pe care 

le întâmpină se numără:  

Scăderea nivelului de interacțiune și comunicare dintre profesor-elev sau dintre elevi 

Pot dezvolta un program neregulat de odihnă  

Trebuie să învețe să utilizeze tehnologia nu doar pentru distracție, ci pentru studiu  

Evaluarea online poate fi subiectivă  

Sunt distrași și nu pot să se concentreze la fel de bine ca la școală  

Sunt izolați de colegi și de prieteni  

Nu mai fac activitate fizică și nici activități sociale  
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Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite. 

închiderea școlilor la nivel global a afectat aproape 50 de milioane de copii, de la preșcolari la 

liceeni.  

Pentru că aceștia se află în proces de formare și funcționează diferit, au nevoie de sprijin, de 

comunicare și de susținere din partea familiei și a școlii ca parteneri în educația lor. Dar provocările 

sunt semnificative pentru toți: familii, profesori, comunități.   

Dacă nu se va face faţă acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, 

comunităților și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe tot parcursul vieții, atât din punct 

de vedere social, cât şi economic. (din raportul UNICEF)  

Provocările profesorilor legate de educația online 

Chiar dacă nu este prima situație în care educația trece în digital, problemele cu care încă se 

confruntă cadrele didactice încă trebuie gestionate:  

Lipsa metodologiilor în situații de urgență precum pandemia  

Lipsa infrastructurii pentru a facilita predarea online (tehnologii) 

Lipsa de experiență cu metodele de lucru online și cu pedagogia digitală 

Schimbarea programului de ore. 

Cu toate acestea, sunt comunități de profesori și lideri, care se formează pentru a ajuta atât 

dascălii, cât și părinții și elevii, creând un mediu prietenos pentru parteneriatul dintre aceștia. Pas 

cu pas, se construiesc noi programe și metodologii de educație, transformând criza într-o oportunitate 

de creștere și adaptare la nevoile elevilor, ale profesorilor și ale părinților.  

Educația cere un parteneriat familie-școală-comunitate rezilient 

Dacă mulți părinți sunt stresați și nu fac față pentru că fie nu au cu cine lăsa copii acasă în 

timpul jobului, fie lucrează de acasă și nu pot supraveghea copiii în același timp, profesorii încă se 

adaptează la pedagogia digitală și învață, la fel ca elevii, principiile învățării online. 

Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții 

resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să 

fie ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.   

În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure dezvoltarea 

personală și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: consiliere, îndrumare 

spirituală, programe de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala  - cu atât mai mult în 

perioada pandemiei. 

Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin: 

 Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți

acasă, pasiuni, nevoi particulare) 

 Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți)

 Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia

 Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului

 Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului

 Implicarea în activități organizate de școală și comunitate

 Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online

 Solicitarea ajutorului când este nevoie

 Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala
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 Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul

său familial (profesori) 

 Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere

digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni). 

 Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor (lipsa de comunicare, percepții

diferite, monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație), criza poate fi o oportunitate pentru 

o transformare pozitivă foarte interesantă.

 Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor:

de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență.  

 Cheia nu e să facem mai mult, ci să facem ce putem, cu îngăduință și ajutor. Reușim împreună

sau eșuăm împreună, cum ne spunea Mirela Ștețco (Teach for Romania). 

Moduri prin care părinții pot susține în continuare educația copiilor și o relație 

productivă cu programul școlii online 

Sfaturi pentru parinți 

 Asigurati un spațiu doar al elevului, pentru învățarea online

 Susțineti responsabilizarea copilului în procesul de învățare

 Validati emoțiile

 Cereti  ajutorul profesorilor

 Alegeți o rutină clară, a voastră

 Ajută-l să folosească tehnologia în mod benefic

 Încurajează-i reușitele mici și mari, în fiecare zi

 Se plictisește? Ajută-l cu activități distractive (și educative)
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Rolul activităților extracurriculare în promovarea imaginii școlii 

Prof. HIRICĂ DANIELA     

Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu”, Curtea de Argeș 

România este racordată la problematica europeană și la un sistem de valori al spațiului 

contemporan, care generează schimbări majore și în sistemul educațional la nivel conceptual și 

implicit în însușirea limbii române. 

Consiliul Europei și Comisia internațională UNESCO pentru educația secolului XXI consideră 

că unul dintre obiectivele majore ale educației este „a învăța să trăim împreună, a învăța să trăim 

împreună cu ceilalți”. Drept urmare, activitățile extracurriculare ne oferă această oportunitate și 

contribuie cu certitudine la promovarea imaginii unității școlare atât în plan local, județean, cât și 

național. 

În calitate de profesor de limba și literatura română, la nivel liceal, derulez anual diferite 

activități extracurriculare, care urmăresc formarea unor competențe de comunicare interculturală: 

aptitudinea de a comunica (a asculta și a vorbi), cooperarea și instaurarea încrederii în cadrul grupului, 

toleranța față de opiniile celorlalți, acceptarea responsabilității prin luarea unor decizii în mod 

democratic.  

Bineînțeles că această comunicare interculturală trebuie să aibă drept nucleu conștientizarea 

propriei identități culturale pentru că limba română implică a abordare multifactorială. Pe de o parte 

urmărește un set de reguli, care vizează însușirea unui limbaj metalingvistic, este un vehicul al 

comunicării eficiente, iar pe de altă parte se convertește într-un vehicul al culturii proprii și universale, 

un demers de cunoaștere a identității noastre spirituale și culturale. 

Câteva dintre activitățile derulate împreună cu elevii mei sunt: Incursiune în universul 

sadovenian, ZICI, Ziua internațională a cititului împreună, Pe urmele lui Caragiale, Ziua mondială a 

educației, Ziua cărții și a bibliotecarului, Semne de carte, Ziua porților deschise, Ziua iei, 24 iunie, 

Marea Unire în literatură, 24 ianuarie, Inițierea copiilor în spiritul valorilor democratice și ale 

drepturilor lor, 20 noiembrie, 1 decembrie, Ziua Națională a României, sceneta Moș Nicolae și fetele 

sărace, 6 decembrie, Sub semnul lui Eminescu, 15 ianuarie, Lucian Blaga, lumina neamului 

românesc, 9 mai, Unde ești copilărie?, 1 iunie. 

Prin intermediul acestor activități elevii sunt îndrumați spre formarea unei culturi literare asupra 

modului de reprezentare a realității, detreminându-i pe aceștia să devină conștienți că ficțiunea 

recreează realitatea. 

Totodată li se oferă elevilor posibilitatea de a crea la nivel literar și plastic lucrări unice, care să 

le pună în valoare creativitatea. Simțul estetic se dezvoltă, respectul pentru literatura populară și cea 

scrisă crește, iar interesul pentru cunoașterea, înțelegerea și cultivarea valorilor umane sporește 

considerabil. Valențele creative ale educabililor sunt valorificate, creativitatea elevilor este stimulată. 

Cel mai imporant aspect în cadrul acestor întâlniri este cultivarea toleranței, aprecierea părerii 

colegului, spiritul de solidaritate, care se creează între participanți, prietenia dintre ei, curajul de a-și 

susține public punctul de vedere. Și mai ales dragostea față de cărți. 

În spiritul acestei legături de suflet dintre elev și profesor, care are drept fundament dragostea 

pentru limba și literatura română obișnuiesc să realizez diferite dezbateri literare. 
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Alătur prezentului articol câteva imagini specifice activităților noastre. 
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Crearea și promovarea unei imagini pozitive a școlii 

HOARĂ VIORICA-MIRELA 

Școala Gimnazială ,,prof. Nicolae Caranda’’ 

Localitatea Glogova, județul Gorj 

În contextul actual, școala trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe și 

să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și în centrul comunității. 

Datorită cerințelor beneficiarilor, școala este un cadru viu, un mediu în continuă schimbare. 

Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți sunt cei ce intră în contact cu școala.  

Dacă Internetul era privit cu reticență, acum el a devenit un mediu de promovare nelimitat, prin 

care școala își poate construi o imagine, deschiderea spre nou realizându-se datorită cadrelor didactice 

care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii.     

Cadrele didactice sunt receptive în adoptarea unor metode și procedee didactice noi, de 

actualitate, axate in permanență pe nevoile actuale ale elevilor. Fiecare cadru didactic creează o 

imagine a școlii, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor, folosirea mijloacelor 

tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. 

Elaborarea și derularea  unor proiecte la nivel local, care să vizeze multiplicarea unei experiențe 

pozitive și a exemplelor de bună practică în managementul educațional, duc la realizarea imaginii 

unei instituții de învățământ. 

Activitățile extrașcolare sprijină în promovarea imaginii școlii, activitățile de acest gen au la 

bază excursiile, atelierele de creație, concursuri și parteneriate cu alte școli. Aceste activități sunt o 

componentă educațională eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenție, adoptând o 

atitudine deschisă și inovativă, nu numai în modul de realizare al activității, ci și în relațiile cu elevii.. 

este necesar să se asigure o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Excursiile fixează cunoștințele dobândite de elevi la clasă, serbările cultivă înclinațiile artistice, 

dorința de a învinge timiditatea și stimulează independența în acțiune, iar competițiile sportive cultivă 

spiritul de echipî și fair playul. 

Serbările școlare contribuie și ele la promovarea imaginii școlii. În cadrul școlii noastre au loc 

diferite sărbători sau manifestări cultural-artistice, aniversări, etc.  

Promovarea imaginii pozitive a școlii se realizează și prin publicarea reușitelor elevilor la 

concursuri școlare, olimpiade.  Ele pot fi promovate cu ajutorul internetului pe site-ul școlii. 

Parteneriatele școală-familie-comunitate dezvoltă abilitățile educaționale ale părinților și 

conectează familia cu membrii școlii și ai comunității. Motivul principal al parteneriatelor 

educaționale îl reprezintă dorința elevilor de a fi ajutați să aibă succes la școală , iar mai târziu în 

viață. Școala trebuie să țină relații strânse cu comunitatea. 

Sistemul educațional este orientat în mod sistematic spre formarea și dezvoltarea însușirilor 

intelectuale, morale și fizice ale tinerilor. De aceea, promovarea imaginii școlii implică activități 

intense, orientate spre satisfacerea cerințelor consumatorilor actuali și potențiali. 

În concluzie, imaginea școlii trebuie promovată oferind beneficiarilor ceea ce se așteaptă și au 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării,r educerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. În ochii comunității, școala noastră este rezultatul unei munci constante .   

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare având 

responsabilitatea de a contribui asupra imaginii de ansamblu a școlii, căci aceasta se creează greu și 
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se poate pierde repede. Studiile făcute au arătat că dacsălii dintr-o școală au și flerul marketingului, 

căci ei fac marketing în orice moment al muncii lor. 

Ca buni educatori, ei identifică și anticipă nevoile elevilor, încearcă să le satisfacă aceste nevoi 

într-o manieră ,,profitabilă’’trecând prin cunoștințe și abilitățile din clasă și din afara ei. 

Promovarea marketingului în domeniul educației necesită dăruire, persevereță, dragoste pentru 

elevi.   

Bibliografie: 

1. Coman, Cristina , Relatii publice si mass-media, Iasi, Editira Polirom,2000

2. Dragan,I., Paradigme ale comunicarii de masa, Editura Sansa, Bucuresti, 1996
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PROIECTUL PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII Școala online 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN ONLINE 

HODOR KLARA 

Educația este un proces împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor.  

Este nevoie de sprijin din partea autorităților centrale și locale, implicați în acest proces, precum 

și propunerile de creștere a eficienței organizării procesului de învățare la distanță. 

Accesul la echipamente adecvate pentru învățarea online (PC, laptop, tabletă sau telefon 

inteligent) este o condiție simplă dar foarte importatntă pentru participarea la învățarea online pentru 

activitățile educative online în școală. 

Cei mai mulți elevi din mediul rural sunt categoriile de elevi pentru care accesul limitat la 

echipamente a reprezentat cea mai importantă barieră în învățarea online și trebuie să ajutăm cum 

putem. 

Accesului copiilor la echipamente digitale este mai dificil pentru părinții cu nivel mai scăzut de 

instruire (fără școală ) 

Telefonul inteligent (smartphone-ul) este cel mai des folosit dispozitiv pentru învățare în 

perioada școlii de acasă  elevii și părinții. 

Sunt situații în care elevii lor sunt nevoiți să împartă cu alți membri ai familiei echipamentele 

necesare participării la activitățile online altă condiție importantă pentru organizarea unor activități 

de învățare online de calitate o reprezintă utilizarea unei platforme de învățare dedicate.  

Profesori lucrează  în perioada școlii de acasă cu ajutorul unei platforme de învățare propriu-

zise (de tipul Google Classroom) joacă un rol important în sprijinirea elevilor în participarea activă 

la învățarea online.  

De asemenea, în nivelurile de educație mai înalte (învățământul secundar superior), unde 

autonomia elevilor este mai ridicată, sprijinul este mai redus.  

Părinții jucoacă un rol esențial în adaptarea la școala la distanță/online, sprijinul instituționalizat 

oferit de aceștia, prin organizațiile de părinți, pare să fi fost mai redus, în comparație cu cel individual. 

Sunt și părinți cei care au implicat mai puțin în activitățile educaționale ale copilului. 

Mulți părinți au continuat activitatea profesională de acasă   nu și-au putut sprijini copiii în 

activitățile online din cauza lipsei timpului. 

Cu cât nivelul de educație al părinților este mai ridicat, cu atât gradul lor de implicare în 

activitățile școlare ale copiilor este mai mare.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII MELE 

PROF. HODOROGEA ROXANA 

GRĂDINIȚA P. P. NR. 14, TIMIȘOARA 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 

individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii 

educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea 

locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

553



Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid. 
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Și on line se poate! 

Prof. înv. primar HOJDA S. MARIA 

Școala gimnazială nr. 1, Moisei, Maramureș 

Școala – chiar și repoziționată în zona digitală – trebuie să continue să reprezinte pentru elev o 

resursă de siguranță și de continuitate. Așadar, cu unele limitări firești, impuse de mediul de 

comunicare, lecțiile prezentate public ar putea să includă într-o măsură mult mai mare sarcini de 

lucru practice, plasate în contexte concrete de viață și care pleacă de la o problemă/ context real, 

plauzibil, care solicită nu doar utilizarea de proceduri sau formule și memorarea de informații 

(clasificări, definiții, rutine etc.) ci stimulează formarea unor capacități de nivel superior (aplicare, 

interpretare, anticipare de consecințe, explicarea fenomenelor, creare, raportare la valori, conduite 

proactive, cooperare etc.). 

Împletind orele din on line, de  Limba și literatura română cu Educația Ecologică, cu 

Dezvoltarea personală și Arte vizuale, le-am cerut să iasă pentru câteva minute în curtea casei lor, să 

observe natura și după ce adună câteva bucăți de crenguțe, pietricele, pentru a realiza tablouri sau 

colaje, să îmbrățișeze copăcelul, care știu sigur că nu lipsește din curtea niciunei gospodării să intre 

în casă să audieze cântecelul ,,Ce ți-ar spune un copac?’’ – Cântece pentru copii / CriCriCri, 

https://youtu.be/6CTy7jppXDQ și pe urmă să încerce să-și aștearnă emoțiile pe o hârtie! Voi atașa 

mai jos, câteva exemple! 

BOICA DAVID 

Elev clasa a III-a 

Copacul meu 

După o perioadă lungă petrecută în casă am hotărât azi să ies puțin afară, în curte , pentu că a 

ieșit soarele. 

M-am așezat pe iarbă, lângă copăcelul plantat de tata atunci când m-am născut eu. La noi așa

este obiceiul, când un copil se naște familia plantează un copăcel în curtea casei. Am admirat natura, 

păsările care ciripeau și albinuțele care zburau din floare în floare. Deodată cineva mi-a șoptit 

încetișor: 

- Ai observat că lucrurile nu mai sunt cum erau odată? Păsările și vântul care sunt

mesagerii mei, îmi aduc vești din lumea întreagă și îmi spun că voi vă ascundeți în case, vă

este frică să ieșiți, să vă vizitați unii pe alții. 

- Da, așa este! Stăm în casepentru o perioadă să ne protejăm de un virus ucigaș. Chiar

și școala o facen on line. Dar în curând o să-l învingem și o să fie din nou bine. Stând în case

cu familia am avut mai mult timp pentru noi, am vorbit despre lucruri despre care nu aveam timp 

înainte. Deci este și un lucru bun! 

- Mă bucur că gândești așa! Abia aștept să vă văd jucându-vă în jurul meu. Mai ții

minte că vroiai să-ți construiești o căsuță între crengile mele? Sper să se întâmple cât mai

curând! 

- Da și eu sper! Mă duc că am de învățat lecțiile! Și on lin se face școală și chiar

învățăm multe lucruri interesente. Te iubesc copăcelule!
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Educație organizată se face în lume de mii de ani, iar viața noastră a ajuns la nivelul de-acum 

prin educație. Este drept că această experiență neașteptată ne-a învățat și multe lucruri bune, pe care 

le vom folosi în viitor. Ce poate să fie mai util decât să ai prezent la lecție un elev care, temporar, este 

țintuit la pat și nu poate să se afle fizic în sala de clasă? 

Până școala va deveni ce a fost,  avem datoria să luptăm pentru firescul vieții, dascăli, părinți și 

elevi împreună. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

profesor HOLDIȘ ELVIRA DANIELA         

Liceul Teoretic Special Iris, Timișoara 

Pentru o bună colaborare între cei 3 parteneri educaționali- grădiniță, /școală-elevi-părinți, 

promovarea imaginii uniității şcolare reprezintă o prioritate. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un mediu 

în continua schimbare. 

Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care 

o școala își poate construi o imagine. Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice

pregătite, care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de

la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât

și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind

astfel influențată de școală.

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de 

acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 

schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, 

adaptată la particularitățile fiecărui elev, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare 

atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și 

prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a 

exemplelor de bună practică în managementul instituțional. 

Activitățile educative din curriculum-ul de bază și activitățile extrașcolare desfășurate în online 

sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență 

formativă, au la bază toate formele de acțiuni, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte 

instituții. 

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul site-ului școlii și a adresei de facebook, a unui email sau a unei platforme, 

nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile 

și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

HOMEAG MARIANA CARMEN 

Sistemul românesc de învăţământ, odată cu intrarea lui în rândul structurilor de tip european, 

este supus unei abordări cu totul diferite, în condiţiile în care tendinţa este aceea de a acorda instituţiei 

cât mai multă libertate în luarea deciziilor. În acest context, statutul României de ţară europeană îi 

oferă sistemului educaţional posibilitatea de a-şi rezolva problemele majore cu care se confruntă. 

Având în vedere acest aspect, se impune ca fiecare unitate şcolară să vizeze atingerea unor 

obiective privind curriculumul, resursele umane, resursele materiale şi financiare, dezvoltarea de 

relaţii comunitare, obiective circumscrise unei strategii complexe în care să se regăsească domeniile 

pe care comunitatea educaţională le consideră prioritare şi pe care doreşte să le dezvolte. 

Contextul legislativ: 

• Legea Educației Naționale Nr.1/2011 cu modificările ulterioare şi legislaţia subcseventă

acestui document legislativ. 

• Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 /12.07.2005,

privind asigurarea calităţii. 

• Strategia post aderare a MECT, 2007-2013.

• Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020.

• Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, ROFUIP.

• Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a

consiliului de administraţie din unităţile de învăţămant preuniversitar. 

• Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.

• Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu

modificarile ulterioare. 

• Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificarile şi

completarile ulterioare. 

• ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea

continuă a personalului din învătământul preuniversitar. 

• ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare,

recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile. 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi. Educația este obligatorie, dar din fericire nici 

o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității

școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea

nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să

fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale “clienţilor”.

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 
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De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru promovarea şi 

atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună imagine 

posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi 

cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. 

Nevoile lui sunt centrale. Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. Vânzarea este 

"mişcarea a ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai de oferit este 

ceea ce doresc clienţii". Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât abordarea 

centrata pe vânzari. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior.  

Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea 

transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica 

răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 

forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an 

la an.  

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’ , ce ţine pe 

de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea 

desfăşurată de angajaţi-cadre didactice. 

   Bibliografie: 

 “Împreună pentru copii: şcoala şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii 

(P.R.E.T.) 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Homei Lucia    

Liceul Tehnologic Agricol Bistrita 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: școală , părinţi- comunitate. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea 

mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra 

școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 
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formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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CONTRIBUȚIA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

LA PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

Prof. înv. preșc. HOMONE MANUELA FLORINA 

ȘC. GIMN. NR. 1 HERECLEAN 

G. P. N. Hereclean 

Promovarea imaginii grădiniței noastre este rodul activităților derulate  în special în parteneriat, 

ceea ce conferă avantaje deosebite, deoarece se creează relații de colaborare, și se aprofundează 

diverse probleme educative.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu 

alte instituții. Activitățile extracurriculare organizate de grădiniță vor face ca aceasta să beneficieze 

de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă, căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu preșcolarii și părinții acestora, asigurând 

o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativității.

Colaborarea grădiniţă - familie se bucură de multă atenţie în unitatea noastră, având în vedere 

că reuşita actului educaţional depinde în mare măsură de felul în care funcţionează acest parteneriat. 

Am conştientizat că prioritar în această relație este cunoaşterea şi înţelegerea familiei în calitate de 

partener constant şi autentic în contextul actual în care familia însăşi trebuie să se adapteze unor 

schimbări semnificative.  

Părinţii copiilor din grădinița noastră au demonstrat că sunt parteneri activi, serioşi şi cooperanţi 

prin modul de implicare a lor în toate activităţile desfăşurate în perioada cursurilor online, sprijinind 

și realizarea acțiunilor și activităților extracurriculare planificate, nu doar a celor curricular. 

 Promovarea imaginii pozitive a grădiniței se realizează și prin publicarea tuturor reușitelor, 

internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele activităților. Cu 

ajutorul site-ului școlii, a unui email, a platformei Google Classroom, a aplicațiilor WhatssApp și 

Facebook, nu doar că putem ține legătura cu părinții cu tot ce se desfășoară în grădiniță, dar putem 

promova activitățile și implicit grădinița. 

 Prezint în continuare proiectul unei activitați extracurriculare care a avut foarte mulți urmăritori 

pe pagina de Facebook a școlii, aceștia contribuind la stabilirea câștigătorilor concursului care a urmat 

acestei activități.  

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULAPRĂ 

ARGUMENT 

Fie că eşti mare sau mic, tânăr sau bătrân, frumusețea naturii in această perioadă te face să crezi 

că te afli la o expozitie de artă a unor pictori celebri. Acest fapt m-a determinat să aleg această 
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perioadă minunată pentru a folosi frumusețea și bogățiile toamnei în realizarea unui decor specific 

acestui anotimp, care va înfrumuseța curtea și casa noastră. Multitudinea de materiale de care 

dispunem, ținând cont că locuim la țară și natura ne este foarte aproape, ne va ajuta să confecționăm 

cele mai frumoase ornamente, folosind doar ceea ce ne oferă natura în această perioadă. 

SCOPUL PROIECTULUI:  antrenarea copiilor și părinților în activităţi creatore folosind 

material din natură 

TEMA ACTIVITĂȚII: FRUMUSEȚEA ȘI BOGĂȚIA TOAMNEI 

OBIECTIVE: 

-Antrenarea prescolarilor și a  părinților în vederea realizării unui decor de toamnă;

-Colecționarea din natură a materialului necesar relizării decorului;

-Promovarea imaginii grădiniţei

-Dezvoltarea aptitudinilor creative

-Stimularea competitiei

DATA: 26.10.2020

GRUP ȚINTĂ: preșcolarii grădiniței, părinții preșcolarilor, educatoare;

BENEFICIARI: comunitatea locală, preșcolari, părinți, cadre didactice;

LOCUL DESFĂȘURĂRII : domiciliul preșcolarilor, online- Facebook

DURATA: o săptămână( 22-26.10.2020)

RESURSE UMANE: Cadre didice, prescolarii grupelor: mica, mijlocie, mare, părinţi;

RESURSE MATERIALE: materiale din natură pe care le oferă anotimpul toamna, premii:

cărți pentru copii și părinți; 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII: 

Educatoarea aduce la cunoștința părinților printr-un mesaj pe WhatsApp regulamentul de 

organizare și desfășurare a activității.  

Părinții și copiii vor realiza un decor din materialele pe care le oferă natura( fructe, legume, 

flori, frunze, semințe, crengi, etc), vor fotografia secvențe din timpul realizîrii și decorul final, vor 

trimite maxim 4 fotografii.  

REZULTATE: Fotografiile cu decorurile finale vor fi postate pe pagina de Facebook a școlii; 

EVALUARE: Concurs; În perioada 26-31.10.2020 rmăritorii paginii de Facebook a școlii pot aprecia 

fotografia dorită, iar în 31.10.2020, fotografia cu cele mai multe aprecieri va fi câștigătioarea 

concursului. Se crează un album foto.  
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Promovarea imaginii unității școlare în perioada online 

Prof. inv. primar Horchidan Ionela-Cristina 

Școala Gimnazială Pîrjol 

,,Ce se pierde enorm în perioada online este abilitatea de cooperare și colaborare a copiilor” 

 (Oana Moraru) 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii. Şcoala, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, 

oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită strategie, ce ţine pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată

de cadre didactice.

Activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii noastre au fost: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele  și proiectele

educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale; 

• promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaţionale (internet).

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite.  

Învățarea online, o astfel de provocare și pentru cadrele didactice din școala noastră, care au 

reușit să se adapteze în scurt timp la cerințele actuale și au planificat, organizat și desfășurat activități 

educative folosindu-se de mijloacele moderne de predare. Multe din activitățile zilnice au fost 

transformate și adaptate pe placul elevilor ce frecventează – chiar dacă acum doar online – unitatea 

noastră de învățământ. Acolo unde a fost cazul, s-au propus materiale adaptate nu doar nivelului de 

vârstă, ci și nevoilor speciale ale copiilor cu CES. 

Activitățile propuse de cadrele didactice au fost însoțite de explicații detaliate, folosindu-se 

imagini sugestive preluate de pe site-uri educaționale și adaptate tematicilor abordate. Unele dintre 

colege au realizat filmulețe proprii pe care le-au oferit părinților drept model de activitate. Sursele de 

inspirație au fost variate: precum medii colaborative de genul Twinkl, Kidibot, Kinderpedia, 

Kidsopia, Piticlic, Kahoot, Wardwall, Pinterest, videoclipuri educative găsite ca sugestii în grupurile 

de discuţii ale profesorilor la nivel naţional, materiale, aplicații, instrumente digitale propuse de 

digital.educred.ro. 

O altă provocare pe care cadrele didactice din școală este menținerea unei stări de spirit 

sănătoase a copilului și a familiei cu care își petrece acesta timpul. Feedback-ul și produsele finale, 

sub formă de poze și filmulețe făcute și trimise de părinți, au fost postate pe fiecare grup de discuție 

a părinților. Diseminarea tuturor activităților se va face atât în mediul online (pe diverse portaluri de 

specialitate) cât și în activitățile educative din comisiile metodice de specialitate, cercuri pedagogice. 
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Părinții  au avut întotdeauna un rol important și bine definit atât în crearea unui climat prietenos 

de învățare cât și în dezvoltarea relațiilor parteneriale, aceștia fiind permanent implicați în viața școlii. 

Acest parteneriat s-a materializat și de această dată prin deschiderea și receptivitatea părinților care 

au făcut ca în această perioadă comunicarea și colaborarea să fie în beneficiul copilului, fiecare 

implicându-se în măsura posibilităţilor, în realizarea a măcar o parte din activităţile sugerate, alături 

de copii. Unii dintre părinți au preluat inițiativa și au desfășurat activități în plus față de cele propuse 

de noi, fapt ce dovedește o colaborarea eficientă cu profesorii și încredere reciprocă. 

Părinții și-au luat în serios rolul de parteneri educaționali și au venit, în această perioadă, în 

sprijinul cadrelor didactice prin tot ceea ce au întreprins, la sugestiile și îndrumările noastre. 

Bibliografie: 

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (P.R.E.T.) 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Horoiu Laura    

Școala Gimnazială Vasile Şeicaru, comuna Oancea, judeţul Galaţi 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 

concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 
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orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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Importanța activităților educative în mediul online 

Prof. Hrișcă Irina    

G. P. N. „Maria Montessori”, Suceava 

Cerințele tot mai complexe pe care societatea contemporană le impune educației, în general, și 

învățământului, în mod special, dar mai ales cerințele beneficiarului actului educațional determină ca 

fiecare unitate de învățământ să devină un factor important, un mediu în continuă schimbare și 

transformare în viața copiilor dar și în centrul comunității în care acesta trăiește. 

În condițiile actuale, determinate de pandemie, internetul, care era privit cu reticență, a devenit 

un instrument real de promovare a imaginii unităților de învățământ. Cu ajutorul unui site, a unui e-

mail sau a unei platforme putem realiza o mai bună colaborare cu părinții și putem promova 

activitățile educative desfășurate și implicit imaginea unității de învățământ. 

Grădinița, la rândul ei, este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educativ atât 

pentru copii cât și pentru părinți. Misiunea ei este de a promova un învățământ deschis, flexibil, 

capabil să asigure accesul egal la educație pentru toți copiii indiferent de naționalitate, religie, rasă, 

deci să ofere șanse egale de dezvoltare tuturor copiilor. 

Promovarea imaginii grădiniței noastre prin oferta educațională este una din țintele proiectului 

de dezvoltare instituțională, prin care se încearcă crearea unui mic univers în care, fiecare copil, să 

găsească un cadru adecvat pentru educaţie, pentru formarea propriei personalităţi, descoperirea şi 

fructificarea abilităţilor native. 

În condițiile actuale, pentru ca oferta grădiniței să fie transpusă în realitate, trebuie să asigurăm 

spații de învățare conforme cu normele igienico-sanitare,  sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice 

și de educație ale fiecărui copil, atât în interiorul grădiniței cât și în curtea acesteia. 

Atât prin întâlnirile directe cât și on-line, părinții copiilor sunt  informați cu privire la calitatea 

serviciilor din grădiniță, competența cadrelor didactice, reursele materiale ale grădiniței, cadrul 

ambiental, proiectele educaționale și parteneriatele în care grădinița este implicată. 

Activitățile desfășurate în cadrul săptămânii ”Școala altfel” au determinat implicarea părinților 

în realizarea sarcinilor și finalizarea cu succes a proiectelor propuse, demonstrând astfel că sunt 

parteneri activi, serioşi şi cooperanţi prin modul de implicare a acestora în toate activităţile 

desfăşurate în grădiniţă. 

Un alt prilej de promovare a imaginii grădiniței poate fi considerat și ”Ziua porților deschise” 

prilej cu care părinții au urmărit activitățile propuse de educatoare, acest lucru reliefând și cu această 

ocazie că parteneriatul cu familiile copiilor din grădiniţa noastră este un mod de interrelaţionare 

plenară şi permanentă, care s-a concretizat în programe de educaţie, informare şi acţiuni specifice 

pentru părinţi, activităţi care şi-au dovedit eficacitatea în proiectul pe care grădiniţa şi familia îl 

derulează ca parteneri și anume dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar.  
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Pe viitor ne vom intensifica modalitățile de promovare a imaginii grădiniței  proiectându-ne 

activități noi și conforme cu situația actuală, realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea 

procesului de instruire si educație care se desfăşoară în cadrul grădiniţei, precum și planificarea atentă 

a campaniilor de informare şi comunicare cu beneficiarii care vor avea un caracter permanent printr-

o gamă largă de mijloace. 

Prin toate relaţiile de parteneriat stabilite la nivelul unităţii am reuşit să promovăm valori 

comune ale grupurilor parteneriale (asigurarea şanselor în educaţie, transparenţă, dialog, comunicare, 

responsabilitate), iar prin efortul fiecărei educatoare s-a contribuit la îmbunătățirea imaginii de 

ansamblu a grădiniței noastre. 
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Importanța activităților educative online     

Promovarea imaginii școlii 

Hudișteanu Maria Gabriela 

Colegiul Național „Teodor Neș” Salonta 

Educația este una dintre cele mai importante valori pentru societatea noastră care aspiră 

spre un viitor luminos, spre înțelepciune și înțelegere reciprocă. Tehnologia schimbă școala. Și 

nu vorbim doar despre materiile din timpul orelor, ci despre felul în care sunt predate, cine sunt 

adevărații profesori și cum sunt remotivați elevii și studenții. 

Trăim într-o nouă eră în care oamenii sunt din ce în ce mai ocupați și toate gadgeturile, 

internetul de mare viteză, dar și implicarea rețelelor sociale în viața noastră au redefinit felul în care 

ne comportăm, vorbim, ne informăm și învățăm zi de zi. 

Oamenii folosesc internetul pentru tot, de la găsirea de informații, relații de prietenie, găsirea 

unui loc de muncă, până la plata facturilor etc. Astfel, dacă dorim într-un mod convenabil să ne 

dezvoltăm capacitățile sociale și educaționale, ar trebui să dăm atenție educației online și 

învățământului online, care tind să devină din ce în ce mai populare. 

De ce cred că educația online este perfectă? Pentru că oamenii o pot integra în programele lor 

aglomerate, iar copiii lor pot fi pregătiți și informați într-un mod mult mai facil, iar acest lucru 

permite ca educația să fie disponibilă pentru mult mai multe persoane. 

În același timp, educația online oferă oamenilor șansa de a primi instruire suplimentară, fără a 

renunța la locurile de muncă, dar și șansa de a se ocupa de educația și pregătirea copiilor lor, acest 

lucru necesitând mai puțin timp. 

Acest  nivel de flexibilitate este o oportunitate  pentru persoanele care au nevoie de abilități, 

cunoștiințe pentru a urca pe o treaptă mai înaltă a societății, dar și pentru persoanele foarte ocupate 

care își doresc pentru copiii lor o educație de calitate. Este o modalitate de a te asigura că ești la curent 

cu schimbările lumii într-un mod ușor și ieftin. 

La scurt timp după suspendarea cursurilor școlilor au fost create spații pentru toți profesorii 

dornici să valorifice noile tehnologii în activitățile de învățare cu elevii, fructificând experiența și 

rezultatele obținute până acum în proiectele școlare. Ulterior, din dorința de a acoperi cât mai multe 

dintre nevoile profesorilor, s-au pus la dispoziție diverse resurse. 

Aceste spații online contribuie la dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a utiliza și de 

a dezvolta resurse educaționale deschise (RED), având așteptarea ca, în timp, acestea să susțină 

comunități de învățare dedicate resurselor educaționale deschise. 

În ceea ce privește instrumentele online disponibile care pot fi folosite în activitățile de învățare 

la distanță cu elevii, secțiunea Instrumente online pentru activitățile de învățare se dezvoltă constant, 

cu sprijinul tuturor profesorilor care doresc să contribuie la această comunitate de învățare. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 

convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 

mai interesant și adaptat elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii 

şi profesorii beneficiază de resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse 

diferite în funcție de subiectele de interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc 

instrumente de bună calitate care să fie gratuite. 

Platformele online sunt instrumente digitale utilizate în educație care permit: crearea sau 

reutilizarea de conținut video;  crearea de avatare personalizate, care spun un text pe care îl scrieți, pe 
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care îl înregistrați pe loc sau pe care îl încărcați ca fișier audio; utilizarea tablei interactive; susținerea 

unor conferințe video cu mesagerie în timp real; webinarii; partajare ecran etc. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 

tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 

eficientă a timpului profesorului. Gradul în care are loc învățarea online și modul în care este integrată 

în curriculum pot varia în funcție de școli. 

Strategia de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă în faţă este utilă pentru a 

adapta diversele stiluri de învățare ale elevilor şi pentru a le permite fiecăruia să studieze în ritmul 

propriu. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Huică Camelia 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 ROVINARI 

Ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, în 

luna martie a anului trecut, sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare și 

de cooperare prin care sa asigure continuitatea invatarii . 

Măsurile instituite in starea de urgență, scot în evidență maniere diferite câteodată inedite,de a 

fi și de a acționa. 

În zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Adulți și copii deopotrivă sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de 

continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, ludice și de petrecere a timpului liber; în 

acest sens, utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat în urmă cu câteva luni. 

Toate  aceste  elemente  au,  cu  siguranță,  o  zonă  de  evoluție  și  dezvoltare  socială 

importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat brusc „peste noapte” a pus societatea în fața unei 

provocări de o magnitudine pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent. 

Ca urmare, instituții guvernamentale, școli, ONG-uri și companii private, profesioniști ai 

educației și din zona tech s-au trezit la o masă rotundă a dezbaterilor (de cele mai multe ori online, la 

distanță) pentru a găsi soluții, punând la dispoziție expertiză, idei, resurse, portaluri, instrumente și 

platforme de elearning. Deși trebuie spus că nu întotdeauna viteza și cantitatea sunt și garanți ai unui 

proces de calitate, totuși putem vorbi aici în primul rând ca despre un context prielnic pentru reflecție 

și adaptare permanentă. 

Putem porni în analizele care urmează de la constatarea unui fapt pozitiv: demersurile de 

realizare a activităților educative utilizând instrumente și resurse digitale nu constituie o noutate, 

pentru cei mai mulți profesori. La rândul său, MEC și instituțiile din subordine au promovat, în 

ultimele decenii, câteva inițiative și programe cu componentă digitală, începând cu programul Sistem 

Educațional Informatizat (SEI), acțiunea eTwinning, programe de formare a cadrelor didactice în 

utilizarea noilor tehnologii și terminând cu încercările de 

Dar elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății 

în ansamblul ei a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face 

educație. 

Trebuie să recunoaștem din capul locului că: 

• sistemul de învățământ este doar parțial pregătit, o parte din cadrele didactice

nu posedă în acest moment suficiente informații și competențe specifice instruirii

asistate de calculator;

• curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită transpunerea

în activități la distanță;

• În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică,

pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare. 

Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere fie drept provocări cărora profesorii, elevii, părinții 

și decidenții educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, în proporții 

variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. 
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În același timp, trebuie menționat că nu au existat (și, parțial, nu au fost posibile) măsuri care 

să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile adoptate la nivelul  unităților  de  

învățământ  și  al  claselor variind  foarte  mult  de  la  experiențe antrenante și memorabile de învățare 

prin sesiuni de învățare online și până la situații în care perioada de suspendare a cursurilor față în 

față a însemnat pentru unii elevi un hiatus total față de școală și, implicit, față de învățarea formală. 

Aceste situații au avut la bază atât cauze subiective cât și cauze obiective ca: lipsa de 

echipamente, de nivelul scăzut al competențelor digitale, de tipul de încadrare, suplinirea pe post etc. 

Tot acest tablou de elemente care interacționează la un nivel mai simplu sau mai profund a 

reprezentat contextul în care studiul de față a fost inițiat. Studiul nostru are mai multe linii de acțiune: 

pe de o parte are la bază un interes epistemologic menit să fundamenteze noi dezvoltări în domeniul 

științelor educației, iar pe de altă parte o cunoaștere  clară  a  tuturor  tendințelor  din  sistem  poate  

să  ofere  un  evantai  de modalități de sprijin pentru sistem. 

Așa cum se va vedea mai departe, peste 6.000 de cadre didactice din toate județele și 

reprezentând toate nivelurile de învățământ au participat, în perioada 25-31 martie, la cercetarea 

evaluativă privind modalitățile de desfășurarea activităților în această perioadă de după 11 martie 

Pentru cadrele didactice participante la procesul de invatamant in forma online, cea mai 

importantă sursă de sprijin a fost managerul școlar, urmată de instituțiile cu rol de coordonare și 

suport din sistemul de educație, apoi de sprijinul colegial, pentru a duce mai departe procesul de 

învățământ și a promova imaginea școlii în mediul online. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Iacob Emilia 

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 32 Braşov 

Promovarea imaginii oricărei unităţi de învăţământ reprezintă o prioritate în vederea unei bune 

colaborari între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță/şcoală-preșcolari/elevi-părinţi. Formarea 

acestei imagini se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce ţine pe de o parte de stilul 

managerial al conducătorului acesteia şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi-cadre 

didactice. 

Adevărata provocare pentru noi, fie cadre didactice, părinţi sau copii a venit odată cu începerea 

şcolii online: 

-pentru cadrele didactice –educatoare- pentru că au trebuit să ofere sprijin părinţilor în

organizarea unor rutine, momente reper, acces la activități potrivite pentru copii; pentru că trebuiau 

să se axeze pe asigurarea suportului emoțional și conectarea cu preșcolarii; şi nu în ultimul rând să 

planifice obiectivele învățării și planurile curriculare; 

-pentru părinți deoarece au trebuit să-şi gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice și

cele de la muncă în același timp cu nevoile de conectare și joacă ale copilului preşcolar; 

-pentru preşcolari din cauza capacităţii reduse de concentrare și nivelului lor de dezvoltare

cognitiv și emoțional. 

Astfel, pentru a pomova imaginea grădiniţei şi pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor 

părinţilor de la grupă am întreprins următoarele acţiuni: 

-am constituit un grup închis pe WhatsApp, am creat un cont pe Classroom, apoi am aplicat

chestionare părinților pentru a stabili varianta de comunicare adecvată pentru activitatea pe platforme 

sincron și asincron.  

-am informat permanent părinţii despre evoluţia pandemiei, intențiile viitoare ale grădiniței,

studii și articole științifice care să le aducă siguranță sau o stare de confort psihic. 

- am stabilit 3-4 întâlniri sincron pe săptămână, la ore diferite, astfel încât să poată participa cel

puţin o dată fiecare copil;am oferit feedback pentru activitatea săptămânii. 

- am utilizați în activităţile cu copiii jocuri interactive create pe platforme on-line, accesibile

atât copiilor cât și părinților (Wordwall, LearningApps), puzzle-uri (JSPuzzles), jocuri distractive, etc. 

- am provocat copiii la cercetare prin mici experimente pe care le puteau face: amestecarea

oțetului cu bicarbonatul, plantarea respectând/nerespectând condițiile de care au nevoie plantele să se 

dezvolte, după care am cerut feedback în timpul întâlnirilor sincron. 

Tinând cont de faptul că la baza construirii/consolidarii unei imagini pozitive a grădiniţei stau 

anii de muncă sistematică  şi de calitate, m-am gândit că trebuie să continuăm să oferim un învăţământ 

de calitate, chiar dacă timpurile nu ne permit lucrul direct cu preşcolarii.  

Nu am uitat faptul că promovarea cuprinde toate formele de comunicare şi activităţile pe care 

grădiniţa le poate desfăşura pentru a atrage grupurile-ţintă prin educaţia oferită, nici faptul că 

promovarea se poate face prin tipărituri de promovare (broşura, cărticică) şi reclamă. Astfel reclama 

o lăsăm pe seama părinţilor mulţumiţi de munca pe care o desfăşurăm cu preşcolarii, iar cărticelele

(Book Creator) şi pliantele le-am distribuit în mediul online.
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Concluzie: Reușita imaginii unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de 

criterii, reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, 

modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 

Bibliografie: 

1. Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi şi managementul strategic în învăţământ, 2004

2. https://www.stepbystep.ro/programe/impreuna-online-puternici-offline/50-de-idei-pentru-
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE  

CONCURS ONLINE - POVEŞTILE ZIMBRILOR 

Prof. Înv. Primar Iuliana IACOB 

Liceul Tehnologic ”Ion Creangă” – Pipirig, 

Școala Gimnazială Boboiești, Nemț 

O poveste frumoasă… cu un final fericit! 

În cadrul Proiectului de parteneriat ,,Salvați natura de la dezastru’’, membrii Administrației 

Parcului Natural Vânători Neamț ne-au adresat invitația de a participa la concursul ,,Zimbru de 

poveste’’, activitate realizată cu elevii în vederea dezvoltării interesului copiilor față de zimbru, acest 

animal rar.  

Dacă până nu demult aflau despre el doar de la televizor sau din legendele istorice, iată că astăzi 

lucrurile s-au schimbat și acesta poate fi văzut în libertate din anul 2012 în zona Parcului. Acesta este 

singurul loc din Europa în care există zimbri în libertate, semilibertate şi în captivitate, parcul fiind 

inclus recent în ”Top 100 de destinaţii sustenabile”. 

Copiii au avut ca subiect desenarea unui zimbru, pregătiți în prealabil de către un artist plastic. 

Competiția a fost una strânsă deoarece au participat elevi de la mai multe școli (Școala 

Gimnazială Boboiești, Școala Gimnazială,,Gheorghe Săvinescu’’ Crăcăoani, Liceul Tehnologic,,Arh. 

Chiriac Nicolau’’ Vânători, toți fiind foarte bine pregătiți și talentați.  

Cu toate acestea elevii Școlii Boboiești au reușit să câștige concursul fiind premiați într-un 

cadru festiv, la ,,ZIUA ZIMBRULUI,, cu o imprimantă. Au urmat apoi diverse activități care i-au 

bucurat pe copii: trageri cu arcul, aventură cu tiroliana, plimbare cu bicicletele, vizită în parcul de 

aclimatizare. 

Mulțumim organizatorilor pentru aceste frumoase activități și lăsăm o imagine care sperăm să 

vă încânte… 
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Cum să-ți promovezi grădinița în pandemie? 

Prof. IAKAB Anamaria, 

Grădinița cu Program Prelungit Step by Step Baia Mare 

De aproape un an de zile trăim niște vremuri ”interesante”. Se deschide grădinița? Mai stăm 

acasă? Avem în continuare grădinița online, grădinița de acasă? Trebuie să fim pregătiți să facem față 

oricăror cerințe pe care ni le servește societatea. Oare ce ne-am fi făcut fără internet? Dacă vremurile 

acestea aveau loc, nu mai departe de ani… 90. Cum am fi menținut legătura cu părinții? Nici telefoane 

nu prea aveam…  

O modalitate ușoară de a construi o imagine, în situație de pandemie e prin intermediul unui 

site.  Si dacă e atât de în vogă Classroom, de la Google, de ce se nu beneficiem de mai multe opțiuni 

pe care ni le oferă. Una dintre ele e crearea unui site. 

Cum se face? Primul pas îl parcurgem prin crearea unei adrese de gmail, în caz că nu avem deja 

una. Accesam https://sites.google.com/ si vom începe să întrăm în lumea site-ului nostru. În partea 

dreaptă avem o mulțime de butoane: Posibilitatea de a lucra în limba română ajută foarte mult. Putem 

să adăugăm pagini site-ului, subpagini, informații de interes pentru publicul larg, informații, anunțuri, 

În paginile create avem modalități de a insera imagini, prezentări power point, filmulețe de pe 

youtube, documente word, de a scrie efectiv texte cu ajutorul casetelor de text, 

Orice acțiune facem, publicăm, adică salvăm. Și cum nouă educatoarelor ne place să fim 

creative, putem adauga în fundal imagini atractive și informații cât mai folositoare pentru copii: 

filmulețe, cântece la ora de muzică, activități mai deosebite ale fiecărei grupe. Prin intermediul site-

ului putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în grădiniță, putem promova activitățile și 

implicit grădinița. Putem să avem propriul site al grupei. E gratuit și nu e greu de făcut. 

Pe site-ul grădiniței noastre mai avem încă mult de lucrat dar primii pași au fost făcuți. Se 

numește https://sites.google.com/view/grdiniastepbystepbaiamare/home. Părinții au parte de oferta 

educațională, programul zilnic, fiecare grupă când ajunge la grădiniță, ca să nu se suprapună mulți 

copii Gasind pe site-ul grădiniței cee ace doresc să știe, îi va scuti de timp pierdut căutând și întrebând 

în stânga și dreapta. 

Fiecare grupă va avea o subpagină, fiecare educatoare contribuind individual asupra imaginii 

de ansamblu a instituției noastre. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această 

imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid, doar printr-o educație de calitate promovată 

online și care este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

ȘCOALA ONLINE 

Prof. înv. preș. IANCU CRISTINA       

Grăd. „Dumbrava Minunată” Fieni 

Trăim intr-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări, școala trece online iar angajații 

sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți și preșcolari, 

privind cu îngrijorare anul-școlar. În contextul acesta, foarte repede se modifică rolurile familiei și 

ale școlii în educația copiilor. Datorită implementării stării de urgență, prin care atât cadrele didactice, 

cât și preșcolarii am fost nevoiți să rămânem la domiciliu, activitățile au fost gândite a fi online, 

utilizând platforma WhatsApp, pentru a comunica și păstra legătura cu preșcolarii din grupă. 

Am încercat să desfășor atât  activitățile din cadrul domeniilor experiențiale, să fie  cât mai 

atractive și pe înțelesul copiilor,  cât și alte activități liber creative plăcute copiilor. Am trimis mesaje 

de apreciere și de încurajare fiecărui copil în parte și pentru fiecare activitate desfășutată. 

Am lucrat după planificarea stabilită în prealabil, aceasta fiind adaptată la cerințele online și la 

gradul de implicare al părinților. Am discutat cu fiecare familie în parte pentru ai atrage și determina 

să participe la activitățile propuse, chiar acordându-le sfaturile necesare pentru înscrierea pe platformă 

classroom și postarea în mod corect a temelor. 

  Luni:  ADE- DȘ (Cunoașterea mediului) 

  Marți: ADE-DȘ (Activitate matematică) – DEC (Educație muzicală) 

  Miercuri: ADE-DLC (Educarea limbajului) –DPM (Educație fizică) 

  Joi: ADE-DOS ( Educație pentru societate) 

Vineri ADE- DOS (Activitate practică) și ADE- DEC (Educație estetică) 

Evidențiez faptul că, pe parcursul acestei perioade, am desfășurat online toate aceste activități 

din procesul instructiv-educativ, beneficiind și de faptul că, în primele zile după rămânerea acasă a 

preșcolarilor, acestora le-au fost înmânate caietele de lucru și rechizitele, pentru a veni în sprijinul lor 

și a-i ajuta să desfășoare activitățile cât mai ușor. 

Implicarea preșcolarilor a fost foarte mare, prezentându-mi teme rezolvate bine și filmulețe 

atractive din activitățile desfășurate în fiecare zi.  ( recitare poezie, cântând un cântec). 

Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părinții, au acumulat noi informații în 

domeniul IT, învățând să utilizeze un instrument digital în scop educativ, au avut posibilitatea să 

învețe lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul didactic.  

Am învățat utilizarea unor noi platforme de învățare online Zoom și Classroom unde am lucrat 

cu preșcolarii. Totodată am învățat să creez jocuri educative, filmulețe cu povești pentru preșcolari 

sau diferite activități practice și artistico-plastice. 

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au 

observa felul în care micuțul lor se raportează la actul instructiv- educativ, au beneficiat de feed-back 

în timp real atât de la copil, cât și de la cadrul didactic, am învățat că tehnologia poate oferi o nouă 

formă de educație dirijată pentru preșcolari. 
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Ca un fapt deosebit, în luna noiembrie am susținut o inspecție pentru acordarea gradului 

didactic I  folosind platforma Zoom. La această activitate a participat atât directorul unității cât și 

metodistul din cadrul inspectoratului județean. Activitatea la clasă a decurs normal, bucurându-mă de 

ajutorul online al părinților și copiilor și fiind apreciată cu un calificativ foarte bun. 

Lecția a constat în prezentarea poveștii „Ciuboțele ogarului”, copiii fiind foarte entuziasmați de 

conținutul poveștii și felul de prezentare, au participat activ prin punerea de întrebări și răspunsurile 

corecte date. La Construcții au construit „Hanul lui Moș Martin”, la Știință au parcurs corect și rapid 

labirintul , iar la Artă au decorat cizmulița iepurașului.     
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor Iancu Geta 

Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între  

partenerii educaţionali: școală-elevi-părinţi. 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este 

liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala 

să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii,  

Aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii 

şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei 

formale.Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă 

că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi cheltuială sunt acordate 

identităţii vizuale şi reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. Nevoile lui sunt centrale.  

Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară.Vânzarea este "mişcarea a ceea ce ai 

de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc clienţii". 

Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât abordarea centrată pe vânzări. 

Pentru a reuși, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. 

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 
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Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

–adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

În această perioadă, în contextul pandemic,nevoia pieței a fost foarte clară și anume crearea de 

conditii si utilizarea platformelor educaționale astfel încât invățământul,activitățile educaționale în 

sine să nu aibă prea mult de suferit.Și din nou parteneriatul cu familia este foarte important. Este 

foarte clar că fără sprijinul familiei  actul educational nu s-ar putea desfășura în această perioadă. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă că folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 
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ȘCOALA ONLINE 

Înv. IANCU MARIANA       

ȘC. GIM. POGĂNEȘTI     

COM STĂNILEȘTI, JUD. VASLUI 

Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul 

digital – dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici 

să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea este necesar ca părinții să-i ghideze cu multă atenție, 

diplomație și pricepere. 

O soluție fericită din acest punct de vedere sunt produsele de învățare online, unde copiii 

descoperă resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni de la școală, în timp ce 

se distrează. Școala Intuitext, de pildă, este un produs online special creat pentru copiii din clasele I-

IV, unde cei mici exersează și aprofundează sub formă de jocuri interactive noțiuni predate la clasă 

de către învățătoare. Iată și alte beneficii ale acestei platforme care schimbă din temelii atitudinea 

copiilor față de școală și față de pregătirea temelor zilnice.

Accesul la materiale este la libera alegere a copiilor, poate fi realizat rapid, la orice oră și din 

orice loc. Astfel, elevii se pot bucura de aceste resurse educaționale în perioadele cele mai productive 

sau pot renunța la parcurgerea lor atunci când doresc. În plus, micii exploratori descoperă aici mai 

multe tipuri de resurse digitale (jocuri educaționale, animații, filme, imagini), reunite într-un singur 

loc și grupate în funcție de vârstă și specificul învățării. 

Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la 

informații venite din zona digitală. Deoarece timpul petrecut pe computer este perceput ca o 

experiență pozitivă, Școala Intuitext poate fi văzută ca o oportunitate de a se distra, fără să își dea 

seama că învață în același timp.  Resursele educaționale au grafică frumoasă, adaptată vârstei, au 

sunete plăcute și interacțiuni atractive cu obiectele din jocuri, iar atmosfera este relaxantă, veselă, 

amuzantă. 

Platforma creează un context plăcut, ludic în care copiii revăd, aplică ceea ce au învățat, își 

exersează memoria, atenția, gândirea logică sau își folosesc inteligența emoțională în jocuri. 

Conținuturile și modul de prezentare a acestora sunt adaptate stadiului gândirii, respectă specificul 

proceselor cognitive corespunzătoare vârstei și iau în considerare interesele și preferințele specifice 

vârstei, facilitând înțelegerea și încurajând învățarea. 

Învățarea este auto-direcționată, elevii aleg conținutul și instrumentele adecvate intereselor, 

nevoilor și nivelurilor de dificultate, fiind astfel încurajată autonomia în învățare. În plus, cei mici 

primesc feedback rapid și permanent, înțeleg ce au greșit, ce au făcut bine, iar testarea este astfel mai 

puțin stresantă pentru copii.  

Resursele sunt foarte diverse, prezentate variat din punct de vedere vizual și auditiv, fiind 

totodată adaptate particularităților fiecărei vârste. Spre bucuria părinților, la Școala Intuitext există 

posibilitatea de a consulta în orice moment rapoartele de activitate ale utilizatorului. 
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Acest lucru permite copiilor libertatea de a învăța cum doresc, în același timp asigurând părinții 

că timpul petrecut pe platformă este de calitate. 

Bibliografie: www online.ro 
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Creṣterea utilizării online 

Prof. Ianculovici Savdia 

Grădinița nr. 1cu P. P. Orṣova 

Popularitatea cursurilor online a creat multe discuții pe piața educației în ultimii ani. 

Profesorii, instituțiile și editorii educaționali care nu îmbrățișează schimbarea tehnologică riscă 

să fie lăsați în urmă. 

Indiferent dacă oamenii privesc pozitiv sau negativ cu privire la preluarea tehnologiei în clasă, 

este o dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită. 

Dar, în timp ce ne grăbim să ne creștem utilizarea tehnologiei în mediul educațional, am luat în 

considerare în mod corespunzător avantajele și dezavantajele pentru profesori? 

În această epocă a informatizării şi digitalizării  orice instituţie ar trebui să aibă o prezenţă 

online, asigurată în special de un website. 

Un website asigură creşterea vizibilităţii instituţiilor la nivel naţional şi internaţional, facilitează 

interacţiunea între instituţiile de învăţământ, elevi şi profesori şi, totodată, stimulează elevii şi 

profesorii să utilizeze eficient Internetul, ca mijloc de informare şi formare. 

Importanţa imaginii unei instituţii în mediul online este frecvent ignorată, dar acest lucru nu ar 

trebui să se întâmple, deoarece chiar prin intermediul website-ului sunt reflectate standardele şi 

valorile acesteia. 

Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joacă în continuare 

cel mai important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar 

se pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și 

pentru cursant. 

Decizia de a preda online poate încuraja profesorul să recunoască controlul pe care îl au asupra 

propriei cariere și să-și pună mintea în repaus. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. 

Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la 

experiențele anterioare. 

Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora 

strategii de marketing care să asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. 

Aceasta înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre 

marketing. 

A fi orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea 

nevoilor și dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de 

programe și servicii viabile, competitive și adecvate. 

Bibliografie: 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004          

http://www.scritube.com, Marketing educational

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

IMPORTANȚA COLABORĂRII  DINTRE GRĂDINIȚĂ- FAMILIE 

Prof. Înv. Preşcolar: Ianosi Melania Gabriela       

G. P. N. Moftinu Mic, jud. Satu Mare 

Grădiniţei îi revine rolul coordonator în cadrul relaţiilor ei cu familia- acest rol derivă din faptul 

că prima este instituţie specializată, cu cadre didactice pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei 

preşcolare. 

Relaţia instituţie preşcolară- familie nu se poate constitui în fapt fără asigurarea unei condiţii 

de bază, fundamentală: cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi potenţialului ei 

educativ. 

Unitatea de acţiune a celor doi factori( grădiniţă- familie) în opera de formare a copilului este 

condiţionată de unitatea de vederi, de un mod comun de lucru şi o bună cunoaştere reciprocă. 

Interesul comun al celor două instituţii trebuie să determine o mişcare de apropriere cu dublu 

sens, familie- grădiniţă, grădiniţă- familie, în vederea unei suficiente cunoaşteri a ambelor părţi. 

Educatorilor le revine iniţiativa şi prima responsabilitate și în educarea părinţilor ca parteneri 

ai lor în formarea copiilor. Aceasta nu este o sarcină uşoară pentru ei, căci nu au o pregătire 

sistematică şi solidă în acest sens. „Deşi nu au pregătire de consilieri de părinţi şi adesea le lipseşte 

pregătirea de a fi educatori de părinţi, poziţia lor le permite să servească populaţia de părinţi într -

un singur fel. În limitele deprinderilor şi rolurilor lor, educatorii trebuie să accepte provocarea din 

fiecare arie" - apreciază realist situaţia pedagogul american B. Spodeck (1980). 

Savantul A. Mateiaş susţine că „scopul parteneriatului dintre educatoare şi părinţi este 

asigurarea caracterului pozitiv şi a coerenţei influenţelor educative ale tuturor factorilor care 

acţionează asupra copiilor, pe baza consultării şi deciziilor comune, necontradictorii”. 

Schimbul de informaţii, aprecieri şi sugestii dintre educatoare şi părinţi constituie esenţa 

parteneriatului lor educativ. O relaţie de parteneriat presupune informarea reciprocă, în mod curent, 

asupra tuturor problemelor mai importante, asupra rezolvării unor probleme sau despre menţinerea 

unor situaţii în starea cunoscută.  

Toate aspectele vieţii copilului pot face obiectul schimbului de informaţii: schimbările în 

starea de sănătate, problemele de comportament din grădiniţă sau de acasă, problemele de familie 

pe care le traversează, noile interese, preocupări, realizări, evoluţia învăţării, a formării în general, 

activităţile deosebite la care participă. Doar în acest fel, atât părinţii cât şi educatoarele cunosc 

evoluţia copilului, căci ambele medii educative îl marchează profund.  

Între factorii educaţiei, familia a fost şi este considerată ca factor prioritar şi primordial 

deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe din familie, motiv care l- a determinat pe 

Loisel să afirme că „în familie şi pe genunchi mamei se formează ceea ce este mai valoros pe lume- 

omul de caracter”.  

Citatul pune în evidenţă dimensiunea morală a educaţiei din familie, dar într-un anumit fel şi o 

anumită măsură, familia îşi aduce contribuţia în toate sectoarele educaţiei, aici copilul făcându- şi 

ucenicia pentru viaţă, cea morală rămânând însă esenţială prin substanţa pe care i- o imprimă familia. 
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Colaborarea dintre gradiniţă și familie poate fi terenul unor relaţii educative din care fiecare să 

fie beneficiar: copilul, părintele, educatorul. Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în 

această instituţie nu va avea rezultate bune, dacă nu se va sprijini şi nu se va colabora cu famiile 

copiilor. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Revista învăţământului preşcolar 3-4/2005-ed. Coresi

2. L.Ezechil şi M.P.Lăzărescu 2002-Laborator preşcolar –ed.V@ I Integral –Bucureşti-2002

3. H. Barbu, A. Mateiaş, E. Popescu, F. Şerban, E.Rafailă  1997- Pedagogie preşcolară,didactică

–Editura didactică şi pedagogică –Bucureşti-1997

4. M.Drumitrana-2000- Copilul,familia şi  grădiniţa-ed.compania 2000
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Educatoare Ichim Bianca-Oana      

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Poarta-Albă 

Educația reprezintă principala modalitate prin intermediul căreia se pot realiza schimbări la 

nivelul societății. 

Grădinița asigură protecție tuturor preșcolarilor, dezvoltă parteneriate comunitare în vederea 

protecției integrității fizice și psihice a fiecărui copil, creează condiții optime pentru dezvoltarea 

potențialului propriu în cadrul procesului educațional, organizează și realizează un proces educațional 

de calitate prin valorificarea eficientă a resurselor educaționale. 

Grădinița contribuie la dezvoltarea preșcolarilor pe toate planurile și se concentrează pe diverse 

abilități necesare copilului pentru intrarea lui în școală și în societate. 

Activitățile educative realizate în mediul online au fost susținute atât de conducerea și membrii 

instituției școlare cât și de comunitatea de părinți de la fiecare grupă. 

În cadrul activităților online s-au folosit metode și tehnici moderne, adaptate predării și 

învățării, pentru a realiza o educație de calitate chiar dacă aceasta are loc în mediul online și se face 

de la distanță. Activitățile interactive folosite în cadrul întâlnirilor online au stârnit interesul și dorința 

copiilor de a lua parte la activitățile propuse. 

Pentru buna desfășurare a activităților educative din mediul online, grădinița noastră a pus la 

dispoziția cadrelor didactice și a părinților, o platformă educativă – ADSERVIO.  

Această platformă este utilizată de către cadrele didactice, pentru a-i invita pe copii la întâlniri 

simultane online, pentru a posta temele, fișele, link-urile și activitățile pe care le propun pentru ziua 

respectivă, în conformitate cu tema săptămânii. 

Părinții și conducerea grădiniței se declară mulțumiți de activitatea copiilor din mediul online. 

Copiii și-au dobândit multe dintre abilitățile specifice perioadei timpurii, chiar și în  cadrul 

activităților online, acest lucru dând dovadă de o  bună pregătire a cadrelor didactice din cadrul 

instituției noastre de învățământ. 

Proiectarea și implementarea activităților extracurriculare și extrașcolare, în școală și în afara 

ei, s-a realizat prin intermediul parteneriatelor dintre instituția școlară-profesori-elevi-familie și 

membriicomunității locale. Aceste activități îi implică pe copii în activitățile educative, dându-le 

acestora un surplus informațional și oferindu-le o experiență nouă de învățare. 

Parteneriatele educaționale au ca factor fundamental comunicarea. 

Grădinița nu poate funcționa bine dacă nu există sprijin din partea comunității. 
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ACTIVITATEA  DIN  GRĂDINIȚĂ ȘI CALCULATORUL 

Prof. Înv. Preșcolar Ifrim Marcela 

Grădinița cu P. P. nr. 37 Brăila 

O amploare deosebită a luat informatizarea în sistemul de învăţământ, dovadă că aproape nu 

există unitate de învăţământ care să nu fie dotată cu calculatoare mai performante sau mai puţin 

performante. În grădiniţa unde lucrez, dezvoltarea tehnologiei informaţiei a avut un ecou pozitiv, 

manifestat prin preocuparea educatoarelor pentru pregătirea profesională în domeniul utilizării 

calculatorului şi pentru dotarea cu calculatoare. În demersul de pregătire au pornit de la faptul că, 

alături de mijloacele didactice clasice, calculatorul este un instrument didactic ce poate fi folosit în 

scopul eficientizării tuturor activităţilor din grădiniţă. 

Impulsionate şi de interesul major al copiilor pentru acest mijloc didactic, datorită noutăţii dar 

şi posibilităţilor multiple de utilizare, am căutat modalităţi care să menţină interesul pentru acest tip 

de activitate şi să stimuleze dezvoltarea individuală a copiilor. Astfel, calculatorul şi soft-ul 

educaţional adecvat, a devenit în acţiunile noastre un mod nou de organizare a demersului didactic 

de predare-învăţare. 

Ştim că jocul este principala formă de organizare a procesului educativ din învăţământul 

preșcolar, iar utilizarea calculatorului nu este pentru copii decât un alt mod de a învăţa jucându-se. 

Calculatorul face parte din spaţiul socio-cultural al copilului alături de televizor, cărţi, reviste, ziare, 

afişe, firme luminoase; toate acestea „bombardează” spaţiul vizual al copilului, îi influenţează 

limbajul şi comunicarea non-verbală, îl pun în situaţia de a găsi rapid soluţii, de a se orienta şi adapta 

la o lume în care informaţia circulă rapid, iar schimbarea este accelerată. De aceea, ne-am propus să 

fim organizatorii experienţelor cognitive şi de exprimare care îl introduc pe copil în lumea oferită de 

programele de calculator şi încercând prin aceste activităţi să oferim dreptul copiilor la şanse egale 

de educaţie, indiferent de mediul din care ei provin. 

Fără să uit că unul dintre obiectivele importante ale activităţii din grădiniţă este pregătirea 

pentru şcoală, cu multitudinea de aspecte pe care le îmbracă: motivaţional, afectiv, intelectual, 

acţional, fizic, ea este completată alături de celelalte forme de organizare şi prin activităţi comune, 

complementare, individuale în care utilizăm calculatorul ca mijloc de învăţământ integrat în cadrul 

acestor activităţi. 

Folosit cu îndemânare şi fără exces, calculatorul, a devenit un mijloc prin care  s-a îmbunătăţit 

simţitor eficienţa unor activităţi folosite în vederea pregătirii preşcolarilor pentru şcoală. Principalele 

aspecte ce vizează trecerea spre învăţarea şcolară, sunt legate de realizarea obiectivelor privind 

educarea limbajului şi a comunicării orale (cu aspectele fonetic, lexical şi gramatical) precum şi 

educarea comunicării scrise prin pregătirea pentru scris-citit alături de cunoştinţele matematice şi cele 

de cunoaştere a mediului, am considerat că mai ales în cadrul acestor activităţi este necesară integrarea 

calculatorului. Utilizez calculatorul în toate etapele activităţii zilnice: activităţi comune, jocuri şi 

activităţi alese, activităţi complementare, dimineaţa sau după-masă. 

Preşcolarii sunt preocupaţi şi atraşi mai ales de facilităţile grafice şi sonore ale calculatorului, 

dar treptat, ei conştientizează faptul că îl pot utiliza ca instrument de învăţare şi sunt dornici să facă 

acest lucru în oricare moment al zilei. 

Chiar dacă pentru copilul de 3-7 ani cele mai benefice experienţe sunt cele directe cu obiectele 

şi fenomenele lumii înconjurătoare, folosind câţi mai mulţi analizatori, mai ales experienţele din 

natură, am constatat că folosind calculatorul, ei îşi dezvoltă un alt stil cognitiv care, se pare, este la 

fel de eficient ca învăţarea prin contactul direct cu lumea înconjurătoare, pentru că îl îndreaptă spre 
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independenţă, îi dezvoltă creativitatea tehnică, cultura vizuală, îl introduce într-un climat de 

autodepăşire, de competitivitate punându-l în situaţia de a învăţa prin efort propriu. 

În planul dezvoltării personalităţii copiilor, influenţa calculatorului este benefică deoarece, are 

efecte pozitive în planul stimulării intelectuale şi psiho-motorii prin varietatea şi multitudinea 

cerinţelor pe care copilul le poate rezolva în timp limitat. 

Fără a pleda pentru folosirea exagerată a timpului pe care îl petrece copilul în grădiniţă în faţa 

computerului, nu putem să nu remarcăm faptul că „a doua alfabetizare” trebuie să înceapă de la 

vârstele timpurii, copilul societăţii noastre trebuie să se înscrie în tendinţa generală spre învăţarea 

permanentă şi educatoarele sunt primii dascăli care pedalând pe legătura afectivă în relaţia educat-

educator pot să atingă acele resorturi ale personalităţii copiilor care să-i „poarte” din lumea jocului, 

ca activitate specifică acestei vârste, spre cea a jocului prin care copilul nu numai că dobândeşte 

cunoştinţe, dar şi „învaţă să înveţe”. 
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Utilizarea calculatorului la lecțiile de geografie 

Școala Gimnazială ,,Ion Creangă’’, Tălpigi   

prof. Iftene Cristina Pompilia 

In contextul actual, domeniile de activitate s-au intrepatruns foarte mult, fiind necesara o 

abordare globala a fenomenelor, pluridisciplinara, pentru a pune in evidenta toate aspectele 

contemporane. O predare de calitate a geografiei devine o necesitate, aceasta disciplina regasindu-si 

tot mai mult locul in evenimentele care se desfasoara in jurul nostru. 

Geografia este o disciplina cu caracter aplicativ, fapt pentru care se impune ca in lectii sa se 

aduca in fata elevilor elemente ale mediului, sa se reproduca in clasa diferite fenomene, toate acestea 

putandu-se realiza cu ajutorul mijloacelor de invatamant.  

Calculatorul este unul din mijloacele didactice moderne, utilizat tot mai frecvent pentru 

invatarea mai bine a geografiei. Cu ajutorul calculatorului se asigura procesului invatarii o baza 

perceptiva si documentara de calitate, sprijinind cunoasterea obiectiva si complexa a realitatii, elevii 

venind in contact cu fenomene si procese inaccesibile perceptiei directe. Ei se informeaza asupra 

diferitelor aspecte din viata sociala, stabilesc legaturi cu problematica ce framanta o comunitate 

umana intr-un anumit context si moment istoric. 

Un sprijin important aflat la dispozitia profesorului in predarea de calitate a geografiei il are 

Internetul. Bogatia materialelor educative existente pe Internet ajuta profesorul in planificarea unor 

lectii interactive, cat se poate de interesante pentru elevi. Cautarea informatiilor pe Internet se face cu 

ajutorul unui motor de cautare (ex. Google). Prin intermediul acestuia se pot gasi numeroase 

informatii referitoare la un subiect anume. 

Ca raspuns, la marea varietate de probleme cu care se confrunta societatea contemporana, care 

necesitata o abordare complexa, calculatorul poate fi utilizat ca un liant interdisciplinar. Astfel, in 

cadru unor activitati cu caracter integrat pot sa colaboreze mai multi profesori de aceeasi specialitate 

sau de specialitati diferite. Activitatea  se poate desfasura urmarind pe calculator imagini, animatii, 

explicatii, dupa care se comenteaza cele vizionate, dezbatandu-se problemele ridicate si raspunzand 

la intrebarile puse de profesorii de specialitate.  

Astfel, se desprind din utilizarea calculatorului in lectiile de geografie, pe de o parte avantaje 

pentru profesori, iar pe de alta parte, pentru principalii beneficiari ai procesului instructiv-educativ  -  

elevii. 

Avantaje pentru elevi Avantaje pentru profesori 

• Materialul este atractiv prin modul de

prezentare,prin probele de evaluare, prin

jocuri.

• Calculatorul este usor de utilizat.

• Prezentarile urmaresc ordinea cronologica a

desfasurarii proceselor, fapt ce faciliteaza

intelegerea.

• Procesele geografice sunt prezentate prin mijloace

si metode mult mai eficiente (animatii), decat cele

traditionale.

• Calculatorul poate fi utilizat in orice moment al

lectiei (dobandire de cunostinte, verificarea

cunostintelor, fixarea cunostintelor).

• Secventele derulate pe calculator pot fi reluate de

mai multe ori in cadrul lectiei.
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• Elevii dobandesc cunostinte de buna

calitate, ce sunt integrate in memoria de lunga

durata (MLD).

• Situatiile de invatare  pot fi organizate in diferite

forme: individual, in perechi, in grupuri mici,

frontal.

• Acest mijloc didactic poate fi asociat diferitelor

metode didactice: observarea, descrierea,

conversatia, explicatia, experimentul.

• Procesul de invatare este motivat intuitiv, atractiv,

interactiv, dinamic.

Prin utilizarea calculatorului, invatarea devine un proces intuitiv, dinamic si interactiv, 

asigurandu-se intelegerea proceselor din mediu si formarea unor cunostinte stiintifice durabile. Insa 

trebuie sa se tina cont de faptul ca mediul electronic este utilizat ca facilitator in activitatea didactica 

si nu ca substitut al profesorului. 

BIBLIOGRAFIE: 

Dulama, Maria Eliza (2002), Modele, strategii si tehnici didactica activizante, Editura     

Clusium, Cluj-Napoca 

Ilinca, N.(2002), Didactica geografiei, Editura Corint, Bucuresti 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

591



PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII     

PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE ÎN ONLINE 

Prof. înv. primar IFTIMIA CRISTINA 

Școala Gimnazială ,,I. Gervescu” Săvinești, jud. Neamț 

Din cauza circumstanțelor actuale, atât școlile cât și profesorii sunt constrânși să se adapteze la 

noile măsuri de educație. Folosind un computer, tabletă sau smartphone, acasă sau la școală, fiecare 

elev avansează în ritmul său. Profesorul îl poate urmări tocmai datorită statisticilor de rezultate trimise 

periodic profesorilor. Noțiunea de imagine, așa cum o înțelegem aici, se referă la o formă de 

reprezentare socială, adică o construcție intelectuală, împărtășită de un set de indivizi, care face 

posibilă atribuirea sensului lumii care ne înconjoară. 

Pentru a promova o școală astăzi, trebuie să recurgem în mod necesar la digital.  Comunicarea 

și marketingul în școli au evoluat împreună cu noile tehnologii. Aceleași tehnologii care au fost 

leagănul unei noi generații, Generația Z. Este tocmai unul dintre obiectivele de promovare a școlii. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Activitatea educativă şcolară este complexă, si se bazează 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. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, 

practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel 

de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 

național. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se 

realizează prin publicarea tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face 

accesibile rezultatele și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, 

nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile 

și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât elevii pot fi implicați, în funcție de 

interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp cât la sfârșit 

asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe. 

Serbările - marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de vedere 

educativ, importanța   acestor  activități  constă   în  dezvoltarea  artistică a elevului  precum și în 

atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Aceste mici serbări, organizate de către cadrele 

didactice, le oferă elevilor răsplata primită după muncă, și de asemenea au un rol de motivare. 
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Promovarea imaginii școlii prin activități educative 

Prof. Corina-Mihaela Iftimie 

Promovarea imaginii școlii reprezintă unul dintre aspectele foarte importante pe care o unitate 

de învățământ trebuie să le aibă în vedere. Imaginea este, în zilele noastre, un element important, 

promovat și pe care se pune accent. Practic, reprezintă acea primă impresie pe care și-o face cineva 

legat de ceva.  

Canalele de comunicare, atât de bogat diversificate, ne oferă posibilitatea de a arăta părinților, 

comunității care sunt obiectivele școlii, ce activități se desfășoară, ce rezultate se obțin. Folosindu-se 

de pliante, o școală își poate face cunoscute dotările, experiența și poate atrage elevi noi, poate 

convinge părinți.  

Unitățile școlare nu mai fac parte dintr-un tot unitar, nu mai seamănă, nu mai gândesc identic. 

Fiecare are posibilitatea de a ieși în evidență prin ceva anume și de a-și crea o imagine.  

La munca de promovare a școlii trebuie să participe toate cadrele implicate, iar rolul cel mai 

important îl are managerul. Acesta din urmă este cel care, prin autoritatea cu care este investit, poate 

convinge. Bineînțeles, dincolo de rezultate, de lucrurile frumoase, numai bune de arătat, stau ani de 

muncă.  

Imaginea bună a unei școli nu se clădește de la un an la altul, ci cu ajutorul unor generații întregi. 

Mai bine spus, inițial se construiește, apoi se menține. Concurența frumoasă a dat mereu rezultate 

bune!  

Probabil că unul din factorii de maximă importanță în promovarea imaginii unei intituții de 

învățământ este reprezentat de părinți. Aceștia pot vorbi la rândul lor și altora despre rezultatele școlii, 

despre condițiile propuse de aceasta, contribuind în acest fel la promovarea ei.  

O categorie de interes aparte o reprezintă activitățile educative, pentru că, de regulă, părinții vor 

ca ai lor copii să mai facă și altceva.  

Dacă profesorul reușește să transmită informații importante prin intermediul acestor activități, 

elevii vor aprecia proiectele educative și procesul de acumulare de cunoștințe noi va fi mai simplu.  

O oră de învățare în cadrul naturii poate oferi satisfacții multiple: relaxare, aer curat, plăcerea 

de a lucra în mijlocul naturii. Ei nu se mai simt ca în clasă, ca la școală, dar totuși învață, sunt activi, 

interesați.  
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ȘCOALA ONLINE - PROVOCARE, REALITATE, EXPERIENȚĂ 

Profesor pentru învăţământul primar, Iftimie Lăcrămioara 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Baia – Suceava 

Anul școlar 2020-2021 a reprezentat o provocare pentru fiecare dintre noi, cadrele didactice, 

elevi dar și părinți, prin desfășurarea activităților în mediul virtual. Organizarea activităților de 

învățare în această formă a constituit o necesitate, imediat după închiderea școlilor.  

Elevii din ciclul primar, și nu numai, au simțit în această perioadă lipsa spațiului fizic, a 

colegilor, a învățătorilor și a atmosferei din clasă, dar au învățat să fie mai răbdători, să respecte când 

ceilalți vorbesc, să fie mai atenți, să lucreze mai mult individual în contextul unui program mai flexibil 

și cu ore mai puține. Cu minutele, orele acestea ce se scurg, nu se mai întâlnesc. De aceea, una dintre 

temerile mele a fost în toată această perioadă, să nu ne irosim timpul, să ne atingem obiectivele 

propuse, să parcurgem materia, iar identificarea de soluții alternative a trebuit realizată din mers, în 

funcție de resurse existente și pentru a ajunge prin mijloace eficiente la cât mai mulți dintre școlarii 

mei.  

Multe se pot întâmpla într-o zi: poate fi semnalul slab, poate cădea rețeaua, se descarcă tableta, 

se oprește curentul. Mapele de lucru sunt pregătite minuțios, dacă se întâmplă ceva, fiecare lucrează 

mapa zilei. Sunt situații unde nu înțeleg, rezolvă ce pot și ce știu, după indicațiile primite, dar partea 

cea mai dificilă este scrierea literelor de mână și mai ales realizarea corectă a legăturii dintre litere. 

Reluăm și reparăm separat, când totul revine la normal. 

Sunt momente de muncă intensă, de întrebări și răspunsuri în ,,cascadă” dar și momente când 

am impresia că nu au nevoie de mine. Trec minute întregi până se aude un „doamna, e bine  așa?”, 

nu pentru că nu ar ști, ci pentru mai multă siguranță. 

Încerc apoi să le deschid noi orizonturi, le stârnesc curiozitatea, îi provoc să gândescă altfel, să 

caute soluții, să găsească noi căi. Abordăm apoi, diferite subiecte cu care ne intersectăm, adaptându-

le la puterea lor de înțelegere. Le explic la ce îi va ajuta în viață ceea ce fac, iar ei se străduiesc mai 

mult. Îi văd cum cresc, cum se dezvoltă personal, cum se bucură sau se întristează, cum întreabă și 

cum așteaptă răspunsuri. Iar eu adun amintiri și experiențe noi … 

Dar lecțiile nu se încheie fără a aminti evenimente legate de ziua în curs, sau fără a spune ceva 

frumos, o impresie sau o dorință pentru activitățile următoare. Nu sunt neglijate nici activitățile 

extrașcolare propuse încă de la începutul anului școlar, când aveam mari speranțe că ne vom desfășura 

activitatea în sala de clasă. 

Lansez noi provocări, marcăm evenimente pentru o zi sau săptămână.  Astfel am sărbătorit de 

curând ,,Săptămâna Omului de Zăpadă”, 18-22 ianuarie, care a debutat cu 18 ianuarie, "Ziua 

Internaţională a Omului de Zăpadă". Bucuria a fost mare! 

Personaj de literatură sau ,,partener” de joacă, omul de zăpadă  este aducător de magie, 

purtător de metafore sau instrument de dezvoltare a creativitații. Cine nu a făcut în viața lui un 

om de zăpadă? Cu fular sau fără, triunghiular sau din sfere suprapuse, construirea omului de 

zăpadă a făcut mereu parte din bucuriile iernii, încă din Evul Mediu, bucurie împărtășită atât de 

cei mici, cât și de cei mari. 

Astfel, elevii mei au aflat că Ziua Omului de Zăpadă a fost sărbătorită pentru prima dată în 

anul 2011. Data nu este aleasă întâmplător, întrucât cifra „1” arată ca un baston sau o mătură, iar 

cifra „8” reprezintă chiar forma omului de zăpadă. De asemenea, la data de 20 martie, în fiecare 

an, este sărbătorită  ,,Ziua Topirii Omului de Zăpadă”,  pentru a marca schimbarea anotimpului şi 

anume, trecerea de la iarnă la primăvară. 
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Am prezentat copiilor un filmuleț animat:,,Legenda omului de zăpadă”, după care le-am 

prezentat câteva curiozități din lume. Așa au aflat că cel mai mare om de zăpadă din lume a fost 

construit în Bethnel, Maine, SUA, în 2008. Este de genul feminin şi se numeşte Olympia Snow-

Woman. Măsoară 37,21 metri înălţime iar construirea ei a durat circa o lună de zile. Impresionați au 

fost și de Recordul Guiness World pentru cei mai mulţi oameni de zăpadă construiţi într-o oră, pe 

care il deține Japonia.  

Toate aceste informații, imagini și filmulețe au fost prezentate elevilor, deschizând ferestre de 

prezentare pe Google Meet.  Celelalte activități propuse pentru această săptămână au fost: realizarea 

unor desene cu omul de zăpadă, în diferite tehnici, modelaj, colaj, fotografierea lor și încărcarea pe 

classroom, memorizarea poeziei ,,Eu sunt omul de zăpadă”, concurs de ghicitori și cântece, toate 

realizându-se online. Dar cea mai antrenantă și iubită activitate de către elevii mei a fost construirea 

unui om de zăpadă, fotografierea lângă acesta  și realizarea unei  expoziții.  

Și cum să nu iubească ei această activitate, când din diversitatea de activități online, deși 

interesante și chiar uneori captivante, dar și poate mult prea solicitante, construirea unui om de zăpadă 

le aduce bucurie şi o stare pozitivă. Vesel, simpatic sau haios, construirea unui om de zăpadă aduce 

multă bună-dispoziție, mai ales dacă activitatea este desfăşurată în grup, iar veselia îi cuprinde pe toţi 

membrii „echipei de construcţie”. Poate și pentru că îi scoate din fața calculatoarelor, tabletelor sau 

telefoanelor? 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

REALIZATE IN MEDIUL ONLINE  

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Ignat Elena Cristina 

În ultimele decenii, științele cognitive ne-au îmbunătățit mult înțelegerea despre învățare, așa 

că putem folosi strategii și tehnici de predare, testate științific, care să îi ajute pe cursanți în învățare. 

Printre strategiile cele mai eficente evidențiate de studiile din științele cognitive se numără: 

reactualizarea, spațierea și feedback-ul. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, 

folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine 

pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 

specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.      

Competenţa digitală presupune un complex de cunoştinţe, atitudini şi abilităţi. 

Cadrul didactic este în primul rând un manager al procesului instructiv-educativ, în realizarea 

căruia se va folosi de o serie de mijloace didactice. 

Utilizarea mediului virtual ca mijloc didactic devine necesară în câteva puncte cheie ale 

activităţii didactice, după cum urmează: 

• Proiectarea activităţii didactice - selectarea unor resurse didactice de calitate, care facilitează

atingerea scopurilor educaţionale urmărite şi centrarea învăţării pe conţinuturi relevante pentru 

competenţele care trebuie formate la cursanţi; utilizarea textului, imaginilor, sunetelor şi animaţiei; 

angajarea cursanţilor în activităţi de învăţare bazate pe explorare, descoperire şi cooperare. 

• Derularea procesului de predare-învăţare-evaluare - care înseamnă în acest caz, adaptarea

mediului virtual la nevoile de predare ale profesorilor, în condiţiile asumării rolului de facilitatori ai 

învăţării şi implică: 

- activizarea procesului de predare-învăţare, asigurarea unui cadru interactiv de învăţare;

- implicarea cursanţilor în căutarea şi prelucrarea informaţiei;

- asigurarea pentru cursanţi a unui ritm propriu de parcurgere a activităţilor de învăţare şi de

rezolvare a sarcinilor de evaluare, în funcţie de nivelul lor de pregătire; 

- creşterea atractivităţii lecţiilor desfăşurate.

• Managementul învăţării - concentrarea activităţii profesorului pe cursant, ajutându-l să înveţe

cum să înveţe, adică să-şi construiască singur cunoaşterea. 
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 Mediul virtual poate facilita în acest context următoarele: 

- organizarea unor parcursuri diferenţiate de învăţare;

- îmbinarea lucrului individual, cu lucrul pe echipe;

- angajarea cursanţilor în activităţi de învăţare care necesită conexiuni interdisciplinare şi

transdisciplinare. 
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Importanța activităților online 

în promovarea imaginii școlii 

Prof. Ilaș Mariana-Irina 

Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Comănești, Bacău 

În aceste zile, în care ne-am trezit ca dintr-un vis cu o pandemie la ușă, cadrele didactice au 

încercat să se remotiveze, să se reinventeze, să găsească noi soluții. Școala a fost mutată în mediul 

online pentru ca procesul instructiv-educativ să continue. Acest fapt nu a dus decât la o autodepășire, 

o dezvoltare a actului didactic. Atunci când „didacticul” devenise rufos, pe alocuri limitându-se doar

la carte și caiet, a apărut această școală online care a scos din cotloane metode și tehnici inovative

care existau, dar despre care nu știam sau știam prea puțin și nu aveam instrumentele și convingerea

necesare pentru a aplica.

Consider că această digitalizare a educației era necesară din perspectiva faptului că îl face pe 

educabil mai curios și mai atras de școală. De asemenea, cadrul didactic a prins aripi, a învățat în 

această perioadă și a reușit să livreze conținuturile într-un mod atractiv pentru elevi. În viitor este 

necesar ca dascălul să facă apel la aceste metode moderne pentru a nu exista o ruptură în procesul 

educativ.  

Aplicațiile, softurile, platformele online sunt izvoare nesecate de cunoștințe. Copiii sunt atrași 

și dornici să învețe folosindu-se de ele. E nevoie de implicarea lor în desfășurarea activităților astfel 

încât procesul instructiv-educativ să devină facil pentru ambele tabere, atât elevii, cât și cadrele 

didactice.  

Cerințele beneficiarilor direcți și indirecți fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu 

în continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 

nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. În online se pot desfășura o multitudine de 

activități pentru a se promova școala. Doar un exemplu este proiectarea unui joc digital în care, prin 

rezolvarea sarcinilor, sunt descoperite pas cu pas cotloane ale școlii promovate. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de 

acest aspect. Profesorii îi pot învăța pe părinți cum să se implice mai eficient în educația copilului 

pornind de la premisa că părinții vor să ajute, dar nu întotdeauna știu cum. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. Cred că este mai ușor atât pentru viitorii elevi, cât și pentru părinții lor 

să descopere online școala în care își vor desfășura activitatea, și activitățile desfășurate în ea. 

Relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și sporesc prestigiul 

instituțional și personal al celor implicați, dau un sens de utilitate timpului petrecut împreună și 

deschid perspectiva unor preocupări informale cu valoare formativă. 

În concluzie, sunt de părere că activitățile educative desfășurate în online sunt o bună carte de 

vizită pentru o școală și recomand astfel de activități cât mai atractive pentru școlărei astfel încât să 

pășească cu inima deschisă, curaj și entuziasm în următoarea etapă a dezvoltării lor. 
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PARTENERIATELE EDUCATIONALE SI IMAGINEA SCOLII 

ILAȘI IULIA-CAMELIA 

LICEUL “REGINA MARIA” 

DOROHOI, JUD. BOTOȘANI, ROMANIA 

Școala și familia sunt două din elementele cheie în dezvoltarea armonioasă a copiilor indiferent 

de vârsta acestora. Parteneriatele școală – familie au la bază ideea că profesorii, elevii și părinții sunt 

parteneri în educație, indiferent dacă educația se desfasoară față în față sau on-line.  

Cum parteneriatul presupne ideea de echipă, este lesne de înțeles că un astfel de parteneriat 

presupune implicare, efort, bune intenții, un scop comun și, nu în ultimul rând, rezultate frumoase. 

Prin intermediul parteneriatelor educaționale, în jurul elevilor se creează o comunitate de suport 

care începe să funcționeze în contextul în care părinții, elevii și ceilalți membrii ai comunității se 

consideră unii pe alții aliați.  

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esențială în organizarea clasei de elevi, a școlii 

si asupra imaginii acesteia. Acestea nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu 

caracter opțional. În fiecare țară din Uniunea Europeană, inclusiv în România, există structuri formale 

organizate de participare a părinților în sistemul educațional.  

Legislația și proiectele de reformă educațională au definit, în majoritatea țărilor, noi legi 

referitoare la participarea parentală în sistemele educaționale. Autonomia școlilor și participarea 

părinților la gestiunea lor se afla în centrul dezbaterilor și legislațiilor actuale.  

Tinând cont de aceste aspecte, cu ocazia sărbătorilor de iarna, împreună cu elevii clasei la care 

sunt dirigintă, cu ajutorul părinților și a altor parteneri am reușit să aducem un zâmbet și pe fața celor 

mai puțin norocoși decât noi. Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci 

şi acela al bucuriilor prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului.  

La români, sarbatorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet 

chiar şi în pandenie. 

Astfel, venind în sprijinul celei de-a XXV- a editii a campaniei de strângere de jucarii şi hăinuțe 

organizate de Spitalul Municipal Dorohoi, sub titlul O JUCARIE=O BUCURIE PENTRU FIECARE 

COPIL, elevi ai clasei 9 G au donat haine şi jucării pentru copii de toate vârstele. Hainele şi jucăriile 

donate au fost oferite, copiilor internați în spital, în data de 20 decembrie.  
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LICEUL “Regina Maria”, Dorohoi  SPITALUL MUNICIPAL, DOROHOI 

Nr. ........... din. ........... Nr. ............... din ....................... 

Director - Prof. Pochiscan Emilian Manager – Dr. Vamvu Emilian         

PROIECT EDUCAŢIONAL 

VOLUNTARIAT 

Coordonator: prof. ILAȘI IULIA-CAMELIA 

Parteneri: As. Soc. APETREI ADRIANA 

Anul Școlar, 2020-2021 

MOTTO: “Cine este genoros, nu poate fi singur! Cine este egoist, va fi întotdeauna singur, 

fară ca altcineva decât el însusi să fie de vină. “ Don Miguel Ruiz 

PREZENTAREA ACTIVITĂŢII- ,, MoȘ Crăciun pentru o zi ” 

Argument: 

Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor 

prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului. La români, sarbatorile 

de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. 

Deoarece mulți copii nevoiaşi ajung să îşi petreacă sărbătorile de iarnă în spital, SPITALUL 

MUNICIPAL DOROHOI, organizează în perioada 25 noiembrie - 20 decembrie, Campania de 

strângere de jucarii şi hăinuțe – o JUCARIE = O BUCURIE PENTRU FIECARE COPIL. Pentru 

că ne pasă, noi, elevii clasei a 9 a G , dorim şi noi să luăm parte la această acțiune de voluntariat şi să 

aducem zâmbetul pe buze celor cărora soarta nu le-a surâs şi au nevoie de un zâmbet, măcar de 

sărbători. 

Scopul: 

✓ Crearea unei stări de bună dispoziţie, relaxare şi împlinire spirituală prin întalnirea cu copii

internati la Spitalul Municipal Dorohoi şi oferirea de cadouri în calitate de Moş Craciun pentru o zi. 

Obiective urmărite: 

➢ Să cunoască semnificaţia Crăciunului;

➢ Să învete sa fie solidari copiilor bolnavi din Spitalul Municipal Dorohoi,

➢ Să ofere daruri copiilor defavorizați social,

Data realizării: 20 decembrie  

Resurse umane: - elevi ai clasei 9 G. 

Resurse materiale: - donatii ale copiilor şi cadrelor didactice implicate în proiect 

Evaluare: - realizarea activităților planificate  în cele mai bune condiţii. 
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Grădinița online, o mare provocare 

Prof. înv. preșc. Szabó Ildikó Mária 

Grădinița cu p. p. “Căsuța Fermecată”, Gherla 

Anul  școlar 2020-2021 am început în scenariul verde,  în condiții stricte de asigurare a sănătății 

tuturor elevilor, a cadrelor didactice și a personalului din grădiniță. Am urmărit identificarea unor 

soluții care pot facilita diminuarea impactului pandemiei asupra învățării și reducerea decalajelor 

înregistrate în învățare în urma închiderii unităților de învățământ în perioada octombrie-ianuarie, 

când am intrat în scenariul roșu, cursurile fiind organizate exclusiv în sistem online.  

Am făcut conturi tuturor preșcolarilor înscriși în SIIIR, pe platforma Classroom,  recomandat 

de ministerul Educației. De comun acord am stabilit 2-3 întâlniri sincron pe săptămână, la ore diferite, 

astfel încât să poată participa cel puțin o dată fiecare copil și am oferit feedback pentru activitatea 

săptămânii. Am realizat filme scurte cu lucrările copiilor folosind imaginile transmise de către părinți. 

Am elaborat și oferit copiilor și părinților materiale documentare simple, prezentări sau filme 

accesibile vârstei copiilor, cu conținut științific pe diverse teme. Am sugerat părinților să pregătească 

împreună cu copii pastă pentru modelaj (cocă de jucărie din apă, făină, sare), oferindu-le rețeta și 

sugestii de lucru. 

Fiecare întâlnire am început alocând câteva minute împărtășirii noutăților, răspunzând unor 

întrebări deschise. Am anunțat părinții în avans dacă, în timpul întâlnirii pe platforma sincron, copiii 

o să aibă nevoie de diferite materiale ( creioane, acuarele, pensulă, bloc de desen etc.).

Atunci când am organizat întâlniri pe platforme sincron, am fost inclusive. Am oferit tuturor 

celor care se conectează posibilitatea de a participa. Am adaptat durata întâlnirii online la vârsta și la 

capacitatea de concentrare a copiilor. Am completat săptămânal Condica de evidență a activității 

didactice în educația timpurie și am postat zilnic activități pe platforma Classrom. În continuare vă 

voi prezenta pe scurt o activitate. 

Tema zilei: “Hai la joacă afară, dragă sănioară!” 

Întâlnirea de dimineață: Stimați părinți, copii,  bună dimineața! Tema propusă pentru ziua de 

azi este: “Hai la joacă afară, dragă sănioară!” Pe parcursul activității, vă invităm să sprijiniți copiii 

pentru ca realizarea sarcinilor să le fie mai ușoară, iar în caz de nelămuriri vă rugăm să solicitați 

explicații. Spor la lucru! 

Momentul de mișcare: Salut, copii! Haideţi la înviorarea de dimineață. Să cânte muzica! 

https://www.youtube.com/watch?v=1vSmVEmaDh4 

Calendarul naturii: Se fixează cu copiii ziua, luna, anul, eventualele evenimente ale zilei cu 

ajutorul calendarului naturii: https://wordwall.net/ro/resource/8367905/calendarul-naturii 

Activitatea de grup: Ghicitoare 

Când nu e zăpadă, 

Doarme în ogradă, 

Dar când ninge-afară, 

Cu copiii zboară. (Sania) 

DȘ-Cunoașterea mediului: “Jocurile de iarnă ale copiilor”-lectură după imagini 

DEC-Educție muzicală: „Săniuța fuge”-predare cântec  

https://www.youtube.com/watch?v=9xehRJNapd4 

Activități liber alese: 

Artă: „Sania”-colorare 

https://proedukat.files.wordpress.com/2012/02/cu-sania.jpg 

Știință: „Leagă cu ce se potrivește!”-jocuri de iarnă 
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https://ro.pinterest.com/pin/721209327805399038/ 

Activitatăți de dezvoltare a înclinațiilor personale:  

Joc distractiv: „Aruncă cu bulgări la țintă!” 

Ceea ce am trăit din martie încoace, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost 

extraordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, 

cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară continuarea învățării și a comunicării 

educaționale.  

Am constatat cu toții: educatoare, preșcolari, părinți că educația nu se face doar la grădiniță, am 

aflat cât de importantă este această triadă: preșcolar-educatoare-părinte. Pentru a-l determina pe copil 

să reușească trebuie să-i trezim curiozitatea și să ne reinventăm ca dascăli de fiecare dată.  

Această perioadă este pentru noi, toți, un nou început, un nou orizont. Haideți, așadar, să pășim 

încrezători în propriile forțe și să sperăm că „ totul va fi bine”. 

Bibliografie: 

EDUCAȚIE ȘI NOI ORIZONTURI. EDIȚIA 2, SEPTEMBRIE 2020 Academia ABC Școala 

online-între necesitate și progres 
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GRĂDINIȚA ”AȘCHIUȚĂ”   

TĂRÂM DE BASM PENTRU PRICHINDEII CETĂȚII   

CLUJ-NAPOCA 

Prof. pt. înv. preșcolar ILEA TECLA 

Grădinița cu p. p. ”Așchiuță” Cluj – Napoca 

”Teoriile privind învățarea sau dezvoltarea copilului la vârstele timpurii promovează 

conceptul de profesor cu rol de ghid. În acest context, METODA PROIECTELOR ( cum este 

cunoscută în învățământul preșcolar românesc)este o abordare prin care copilul se dezvoltă cât 

mai complet în cadrul procesului de învățaree. Ea stimulează, și, în același timp, satisface 

curiozitatea firească a copiilor, implicându-i în propriul proces de dezvoltare,în care 

educatoarea nu este decât un ghid atent, o persoană resursă care sprijină respectarea rutei 

individuale a învățării, a copilului și a ritmului propriu al acestuia” (Viorica Preda-Prefață - ”35 

idei inedite pentru proiecte tematice realizate cu preșcolarii” Ana Cristina David- Deva 2019) 

Metoda proiectelor, este baza organizării activității noastre, trecem prin toate temele studiate 

cu ajutorul acestei metode deosebit de eficiente. Având la bază această idee, am încercat să dezvolt 

un parteneriat cu Biblioteca de limbă maghiară din orașul nostru ”Gróf Mikó Imre”, din cadrul 

Fundației bibliotecare „Heltai Gáspár”. De mai bine de șapte ani desfășurăm acest parteneriat, iar în 

acest an școlar, reușim să îl desfășurăm doar din semestrul al doilea.  

De la începutul anului școlar desfășurăm doar parteneriatul ”Grădiniță-familie”, datorită 

nesiguranței provocate de contextul pandemic. Povestea este în centrul acesteui parteneriat, lumea 

basmelor, poveștilor, atât de îndrăgite de copii.  

În continuare, voi prezenta câteva spicuiri din proiectul întocmit: 

PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

”JOC ÎN LUMEA CĂRȚILOR” 

„JÁTÉK  KÖNYVORSZÁGBAN” 

CLUJ- NAPOCA 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

SEMESTRUL II 

1. ARGUMENT

Acest proiect de parteneriat răspunde nevoii de dezvoltare a independenței și gândirii creatoare,

care reprezintă obiectivul major al educației încă din preșcolaritate, menținându-se apoi la toate 

vârstele școlare;  

pedagogia creativității studiază stabilirea genului de informații, priceperi, deprinderi, care se 

pot preda mai eficient în manieră creatoare precum și căile optime de dezvoltare  a creativității 

copiilor, prin participarea la actul instructiv-educativ, în alt cadru decât cel al grădiniței, sălii de grupă. 

2. SCOPUL PROIECTULUI

- Copiii să fie capabili să înțeleagă necesitatea lecturii, poveștilor, cititului, literaturii maghiare

- Să îndrăgească limba literară, să se exprime corect din punct de vedere fonetic și gramatical

- Să îndrăgească și ei la rândul lor poveștile, fiind capabili ei înșiși să alcătuiască o poveste cu

un conținut și derulare corectă 
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- Să se realizeze o colaborare bună între unitatea noastră

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”AȘCHIUȚĂ”CLUJ-NAPOCA, STRUCTURA 

3 ȘI FUNDAȚIA  BIBLIOTECARĂ ”HELTAI GÁSPÁR”, BIBLIOTECA ”GROF MIKÓ IMRE”, 

UNIUNEA CULTURALĂ „SZARKALÁB”, CLUJ-NAPOCA 

3. OBIECTIVELE PROIECTULUI

- Copiii să aprecieze, să reactualizeze conținututl unor texte literare epice, prin redarea

succesiunii logice a momentelor acțiunii 

- Să-și activizeze vocabularul prin repovestire, povestire, alcătuire de poveste

- Cultivarea autonomiei și curajului în afișarea unor poziții proprii

- Dezvoltarea spiritului de echipă

- Să enumere titluri de povești

- Să grupeze poveștile în funcție de personaje

- Să diferențieze personajele pozitive de cele negative

- Să relateze succesiunea logică a momentelor acțiunii

- Să rezolve situația problemă

- Să asocieze părți pentru a obține un întreg, un tablou

- Să simuleze momente trăite de personajele poveștilor cunoscute

- Să coopereze cu membrii grupei și adulți

- Să participe cu interes la activitățile organizate

4. PĂRȚI  IMPLICATE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”AȘCHIUȚĂ” CLUJ-NAPOCA, 

STRUCTURA 3 / DIRECTOR- PROF. ABRUDAN  ALINA Și FUNDAȚIA  BIBLIOTECARĂ 

”HELTAI GÁSPÁR” BIBLIOTECA ”GROF MIKÓ IMRE” / UNIUNEA CULTURALĂ 

„SZARKALÁB”CLUJ-NAPOCA / DIRECTOR- PROF. PILLICH  KATALIN 

5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Ambele părți se obligă să respecte cerințele obiectivelor și scopului propus, asigurându-se astfel 

o bună conlucrare între părți, cu scopul de a se desfășura activitățilke comune propuse spre realizare

în Calendarul activităților pentru perioada derulării parteneriatului.

FUNDAȚIA  BIBLIOTECARĂ ”HELTAI GÁSPÁR” 

BIBLIOTECA ”GROF MIKÓ IMRE” 

UNIUNEA CULTURALĂ „SZARKALÁB” 

CLUJ-NAPOCA 

Asigură aprobarea de a vizita virtual această instituție de către copiii grupei maghiare combinate 

a ”Piticilor”de la GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”AȘCHIUȚĂ” 

CLUJ-NAPOCA, STRUCTURA 3. 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”AȘCHIUȚĂ” 

CLUJ-NAPOCA, STRUCTURA 3, grupa ”Piticilor”, asigură spațiul necesar ( sala de grupă), 

pentru desfășurarea activităților propuse  și cuprinse în Calendarul activităților pentru perioada 

derulării parteneriatului 

6. OBLIGAȚIILE COMUNE

Respectare întocmai a programului propus în sala în Calendarul activităților pentru perioada 

derulării parteneriatului 

FUNDAȚIA  BIBLIOTECARĂ ”HELTAI GÁSPÁR” BIBLIOTECA ”GROF MIKÓ 

IMRE”UNIUNEA CULTURALĂ „SZARKALÁB”CLUJ-NAPOCA 

Punerea la dispoziție a bibliotecii virtuale, prezentarea unui program distractiv pentru copii 
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Prezentarea unei eventuale oferte educaționale literare pentru copiii grupei ”Piticilor” 

 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”AȘCHIUȚĂ” CLUJ-NAPOCA, 

STRUCTURA 3. 

- Punerea la dispoziție a sălii de clasă

- Asigurarea unui necesar de materiale în funcție de activități

- Respectarea orarului activităților

- Realizarea unor mape documentare cu materiale informative: fotografii, lucrări ale copiilor,

care să ilustreze finalitățile parteneriatului 

- Colaborarea cu persoanele direct implicate din partea fundației, răspunzând la nevoile,

propunerile venite din partea acestora 

DURATA PARTENERIATULUI ANUL ȘCOLAR   2020-2021 SEMESTRUL II 

7. GRUP ȚINTĂ

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”AȘCHIUȚĂ”

CLUJ-NAPOCA, STRUCTURA 3, GRUPA ”PITICILOR” ȘI  EDUCATOARELE 

GRUPEI, ILEA TEKLA, LASZLÓ EMESE 

- FUNDAȚIA  BIBLIOTECARĂ ”HELTAI GÁSPÁR”

BIBLIOTECA ”GROF MIKÓ IMRE” 

UNIUNEA CULTURALĂ „SZARKALÁB” 

CLUJ-NAPOCA, ȘI DOAMNA BIBLIOTECARĂ MIKLÓS ERIKA-HELGA 

8. RESURSE UMANEDoamna bibliotecarăMiklós Erika-Olga ȘI Educatoarele grupei

„Piticilor”Ilea Tekla,László Emese ȘI GRUPA „PITICILOR” 

9. RESURSE MATERIALEResursele grupei de copii și a bibliotecii, materiale didactice,

rechizite școlare necesare, aparatură electronică, după posibilități. 

10. RESURSE FINANCIARESe vor solicita sume minime de la părinți pentru premii,

diplome, eventuale rechizite. 

11. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

- Propunerile făcute colectivului de părinți

- Propunerea de proiect de activități făcută directorului fundației

- Înaintarea Proiectului de parteneriat spre aprobare, direcțiunii Grădiniței cu p.p.

”Așchiuță”Cluj-Napoca 

- Demararea activității

12. MONITORIZAREA PROIECTULUI

- Discuții evaluative, constructive

- Urmărirea constantă a ”feed-back”-urilor

13. DISEMINAREA REZULTATELOR

- După activități se discută rezultatele obținute, pentru a vedea măsurile amelioratorii care se

doresc impuse pe viitor 

14. FINALIZAREA PROIECTULUI

- Consecințe pozitive generale

- Copiii au reușit în mare măsură să îndrăgească cartea, lectura

- Se reușește formarea deprinderii copiilor de a decoda mesajele cognitive transmise prin

imagini. 

Se reușește preântâmpinarea disfuncționalităților și realizarea continuității actului educativ de 

la grădiniță la procesul instructiv-educativ al școlii.  

Din experiențele anterioare, am reușit să public o carte cu poveștile create de copii, în cadrul 

parteneriatului. Împreună ne-am bucurat de minunatele creații ale copiilor.( ilea Tecla- Dezvoltarea 

vorbirii și a comunicării verbale Povestiri create de copii în limba maghiară(„Irodalmi kreativitás 

fejlesztése( 3-6 éves korban)mesélés és meséltetés által”)-Editura Esential Media August 2015) 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

606



BIBLIOGRAFIE: 

Curriculum pentru educație timpurie- MEN 2019 

Preda Viorica -Prefață-”35 idei inedite pentru proiecte tematice realizate cu preșcolarii”Ana 

Cristina David- Deva 2019) 

 Ilea Tecla- Dezvoltarea vorbirii și a comunicării verbale Povestiri create de copii în limba 

maghiară („Irodalmi kreativitás fejlesztése( 3-6 éves korban)mesélés és meséltetés által”)-Editura 

Esential Media August 2015) 

FUNDAȚIA  BIBLIOTECARĂ ”HELTAI GÁSPÁR” / BIBLIOTECA ”GROF MIKÓ 

IMRE” / UNIUNEA CULTURALĂ „SZARKALÁB” CLUJ-NAPOCA, ȘI DOAMNA 

BIBLIOTECARĂ MIKLOS ERIKA ȘI GRUPA –”PITICILOR” DE LA GRĂDINIȚA CU P. 

P.”AȘCHIUȚĂ” CLUJ-NAPOCA  AN  ȘCOLAR 2020-2021, SEMESTRUL II 

Data desfășurării 

activității 

Denumirea și conținutul activității 

desfășurate 

Cine 

organizează 

Responsabil 

Februarie 2021 

Sărbătorim sfârșitul iernii 

• Activitate de farșang, cunoașterea

tradițiilor și obiceiurilor de ”Farșang”

• Carnavalul Farșangului cu tombolă în

gogoși- câștigă rechizite, cărți,jucării, etc.,

din sponsorizări.

HGKA 

Gróf Mikó I. 

Könyvtár 

SZKE 

On-line 

sincron 

Miklós 

Erika 

Martie 2021 „ Iepurele Berci și Füles Peti” 

- Poveste de Paște

- Poezii de Paște

- Jocuri specifice

- Activitate practică, vopsire ouă, 

confecționare felicitări. 

- „Most légy ügyes, kis Füles” (”Unde este

ascuns oul?”)joc dinamic

HGKA 

Gróf Mikó I. 

Bibliotecă 

SZKE 

On-line 

sincron 

Miklós 

Erika 

Aprilie 2021 

”Mamă te iubesc” 

Sărbătorim ziua internațională a mamelor 

- Poveste despre mama

- Cântece și jocuri muzicale, poezii despre

mama

- Felicitare pentru mama

Grădinița cu 

p.p.”

“Aschiuta” 

Cluj-Napoca 

asincron 

Ilea Tekla 

Laszlo 

Emese 

Mai 2021 

„ Minunile pământului” 

Discuție interactivă despre pământ, 

ocrotirea acestuia, cântec, poezie 

Poveste despre ocrotirea pământului, 

desen, activitate practică 

HGKA 

Gróf Mikó I. 

bibliotecă 

SZKE 

Miklós 

Erika 
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Face-to-face 

Iunie 2021 

”Cel mai bun povestitor” 

Concurs de povestirea copiilor 

Face-to-face 

HGKA 

Gróf Mikó I. 

bibliotecă 

SZKE 

IleaTekla 

László 

Emese 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

608



Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Ilie Cătălina-Gabriela 

Colegiul Economic Buzău 

Transferul activităților școlare în mediul online a însemnat, printre altele, posibilitatea de a 

utiliza tehnologia și toate avantajele ei. Deși nu a mai fost posibil să desfășurăm activități 

educative față în față, a existat posibilitatea de a participa la diverse campanii în mediul 

online, demonstrând astfel că ne putem adapta strategiile și metodele didactice, atât în calitate de 

profesor, cât și în calitate de diriginte. Astfel, am contribuit la promovarea imaginii 

școlii, demonstrând elevilor, părinților precum și altor  actori din educație,  că ne putem implica în 

activități educative și în mediul virtual. 

De exemplu, în luna noiembrie, a avut loc campania 19 zile de activism - o campanie 

internațională, al cărei scop principal este prevenirea violenței și abuzului asupra copiilor și tinerilor, 

în conformitate cu Obiectivul de dezvoltare durabilă - Ținta # 16.2: încetarea violenței împotriva 

copiilor și tinerilor. Campania se află sub umbrela ONU. Mesajul Secretarului General ONU, 

António Guterres, a fost inspirațional și a atras atenția tuturor celor implicați în educație asupra 

pericolelor care îi amenință pe tineri: «Copiii ... riscă să fie printre cele mai mari victime ale sale (ale 

pandemiei). În timp ce, din fericire, au fost în mare parte feriți de efectele directe asupra sănătății 

COVID-19 - cel puțin până în prezent - criza are un efect profund asupra bunăstării lor. Toți copiii, 

de toate vârstele și din toate țările, sunt afectați, în special prin impactul socio-economic și, în unele 

cazuri, prin măsuri de atenuare care pot face din greșeală mai mult rău decât bine. Aceasta este o criză 

universală și, pentru unii copii, impactul va fi pe tot parcursul vieții.”    

Activitatea pe care am desfășurat-o a debutat prin prezentarea afișului și printr-o prezentare 

generală a campaniei. Prin intermediul unei scurte prezentări PP, am adus la cunoștința elevilor câteva 

dintre informațiile oferite de organizatori. Această prezentare a reprezentat punctul de plecare pentru 

dezbatere/discuții. Printre cele mai importante aspecte dezbătute se numără cifrele care arată 

amplitudinea fenomenului violenței asupra copiilor și tinerilor, precum și țintele campaniei. Am 

discutat pe scurt despre mai multe forme de violență și am detaliat aspecte legate de bullying și de 

cyberbullying.  Elevii au fost de acord că perioada prin care trecem poate însemna o creștere  a 

numărului de cazuri de violență asupra copiilor și tinerilor în mediul online.  

Această campanie internațională reprezintă un apel pentru a organiza acțiuni care să schimbe 

comportamentul social, să educe și să mobilizeze diverse organizații și parteneri ai societății civile - 

inclusiv tineri - pentru a se implica și  a contribui la crearea unei culturi pentru o mai bună prevenire, 

încetarea violenței împotriva copiilor și tinerilor, susținerea implementării recomandărilor studiului 

ONU și nu în ultimul rând pentru a ajunge la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă promise pentru 

2030.  

O altă campanie propice desfășurării de activități educative a fost, tot în luna noiembrie, 

Programul European Educația Globală, a cărei temă a fost “Este lumea noastră! Să acționăm 

împreună!”. Activitatea pe care am desfășurat-o a făcut referire la un alt eveniment internațional, 

Countdown Global Launch,  eveniment care a avut loc în data de 10-10-2020 și care a adus laolaltă 

activiști, personalități, inventatori, politicieni, celebrități, organizații, instituții și companii, cu scopul 

declarat de a veni cu idei/soluții pentru remedierea crizei climatice în decada 2020-2030 și de a atrage 

un număr din ce în ce mai mare de oameni obișnuiți, dar și de factori de decizie, în această campanie 

globală. Evenimentul principal a însumat peste 50 de vorbitori;  peste 600 de evenimente 
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asemănătoare s-au desfășurat concomitent în toată lumea. Elevii au putut să urmărească câteva video-

uri referitoare la criza climatică și să dezbată teme de interes. 

Prin desfășurarea unor asemenea activități educative, sunt atinse mai multe scopuri. Printre cele 

mai importante se numără faptul de a-i educa pe elevi și de a-i ajuta să își dezvolte spiritul civic. Ne 

dorim să educăm tineri cetățeni care să înțeleagă faptul că nu putem trăi separați de lumea 

înconjurătoare și nu putem spune că problemele gobale nu ne vor atinge. 

Dimpotrivă, vrem să educăm tineri informați în legătură cu ceea ce se întâmplă în lume, tineri 

care vor putea, poate, să se implice cândva într-o formă de activism. Așa cum se precizează în kit-ul 

Campaniei 19 zile, “activismul acționează pentru a afecta schimbările sociale, care pot apărea în multe 

feluri. Cel mai adesea implică acțiuni pentru schimbarea lumii - social, politic, economic - sau prin 

abordarea drepturilor omului și / sau a problemelor de mediu.  

Activismul poate fi condus de indivizi, dar se face mai ales prin mișcări sociale și, în cazul 

Campaniei 19 Zile, folosim mișcările de coaliție și societățile civile pentru a cataliza activitățile și a 

genera schimbări în comunități și națiuni.”  
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Instituțiile educaționale și nevoia unei imagini pozitive 

Prof. Ilie Elena – Florina 

Școala Gimnazială „V. Voiculescu” Comuna Pârscov, Județul Buzău 

Imaginea unei institutii educationale reprezinta un cumul de aspecte, reguli si criterii stabilite 

si impamantenite de-a lungul timpului, unele devenite traditie, altele actualizate si imbogatite constant 

cu elemente actuale, solicitate sau acceptate de comunitatea locala. Pentru o institutie de invatamant 

din mediul rural imaginea este si mai mult dependeneta de structura sociala decat pentru acelasi tip 

de institutie din mediul urban. Imaginea scolii va fi deci conditionata de caracteristicile de religie, 

varsta, nivel de cultura si instruire, sex, apartenenta etnica,etc. Insa imaginea institutiei va fi strans 

legata de activitatea desfasurata de angajati precum si de stilul managerial al conducatorului 

organizatiei. 

Avand in vedere tendintele actuale de deschidere a societatii locale catre informare institutia 

noastra a acordat o atentie mai mare formarii unei imagini reale in viziunea partenerilor si a posibililor 

parteneri educationali  si a adoptat o serie de masuri precum: 

- difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele didactice, proiectele

educaţionale (interne şi internaţionale), baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

- consilierea elevilor de gimnaziu, a părinţilor, privind orientarea şcolară şi profesională si nu

numai; 

- dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, naţional, în scopul promovării

imaginii şcolii şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale; 

- implementarea de proiecte de parteneriatproprii la nivel judetean care sa implice participarea

cat mai multor scoli; 

- promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă scrisă, TV, radio,

internet). 

La o simpla analiza a impactului pe care scoala il are asupra societatii pe care o deserveste se 

poate constata ca cea mai mare amenintare pentru buna desfasurare a activitatii acesteia o reprezinta 

scaderea, de la an la an, a numarului de elevi inscrisi, insa in ciuda acestui fapt numarul de parteneriate 

locale, regionale si chiar nationale a crescut, lucru care demonstreaza implicarea active a 

reprezentantilor institutiei educationale precum si a elevilor acesteia.  

Important pentru promovarea imaginii unei scoli este sa faci lucruri bune, sa desfasori o 

activitate profesionala prin care sa obtii increderea, simpatia si mai ales sprijinul societatii la care te 

raportezi, iar acestea pot fi obtinute prin  reliefarea rolului institutiei educative si al avantajelor oferite 

elevilor, prin reliefarea exemplelor de buna practica ale institutiei educative (activitati specific 

institutiei, activitati extrascolare, activitati de voluntariet, etc.), prin reliefarea rolului angajatilor si al 

profesionalismului acestora (competenta angajatilor, participarile acestora la manifestari educationale 

si stiintifice, etc.), precum si prin reliefarea evenimentelor deosebite din existent si functionarea 

institutiei sau la care participa institutia. 

Nevoia institutiei educationale de a-si forma si mentine o imagine pozitiva in societatea pe care 

o deserveste trebuie sa determine echipa manageriala a acesteia sa intocmeasca o planificare riguroasa

prin care sa realizeze acest lucru.
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Scoala on-line 

Prof Inv Primar ILIESCU AURORA –     

Liceul Preda Buzescu Berbesti clasa a I-a A 

Învățătorul comunică pe grupul de Whatsapp, Messenger sau canalul prestabilit cu părinții 

si cu elevii: Google classroom, orarul și modul de derulare a orelor.  

Este important ca părintele sau tutorele să pregătească elevul pentru acest program și să 

sprijine învățătorul în organizarea activităților și temelor pentru acasă. Elevul trebuie să aibă 

acces la Internet de pe laptop/calculator sau telefon, căști și webcam (opțional) pentru a putea 

participa online. 

În cazurile unde elevii nu au acces la Internet și nu au acasă echipamentul necesar pentru 

a se putea conecta, ar trebui să concepeți fișe și activități speciale și să discutați cu persoana care 

are elevul în grijă săptămânal, pentru a vă asigura că acești copii continuă să lucreze. 

Puteți comunica și telefonic cu elevii și chiar dacă nu toți vor putea ține pasul, e foarte 

important să le arătați că vă preocupă starea fiecăruia și că aveți în continuare așteptări și sarcini 

clare. 

- Astfel, lectiile sunt mai distractive si mai interactive, iar elevii au acces instant la toate

informatiile prezentate la ore si la activitatile propuse, dar si la notele obtinute in urma evaluarilor. 

- Acest mod de predare este util si pentru cadrele didactice. Secventele unei lectii pot fi parcurse

complet, cu ajutorul resurselor online, incepand de la captarea atentiei si reactualizarea cunostintelor 

anterioare, pana la transmiterea noilor continuturi si consolidarea acestora. 

- Feedback-ul se ofera constant, in timp real, asigurand interactiunea permanenta cu elevii si

conectarea acestora la activitatile educationale. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Iliescu Liliana Marinela    

Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani, 

Com. Peștișani, Jud. Gorj 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să 

pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 

concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 
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așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. preșc. Imbrea Nicoleta 

Prof. înv. preșc. Macamete Adela 

Grădinița P. P. ,,Floarea-Soarelui” Reșița 

Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional, de investigațiile 

făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de calitatea profesorilor care susțin 

educația. 

Evaluarea calității o fac beneficiarii, după realizarea prestațiilor educaționale. 

Promovarea imaginii școlii implică o activitate umană sau un sistem de activități orientate spre 

satisfacerea cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali. 

Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate o dată cu conștientizarea faptului că 

brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri intangibile pe care o firmă le are. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei 

educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei 

strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției 

școlare. 

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 

emoțională, estetică, fizică a elevilor.  Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă 

calitatea procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută 

diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală. Prima este imaginea de sine pe care managerul 

școlii dorește să o promoveze în interiorul și în exteriorul său, pe baza propriilor standarde și interese, 

care pot intra în contradicție cu imaginea reală.  

Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în opțiunile lor 

după această imagine propusă de școală, dar se pot confrunta cu dificultăți reale în momentul când 

cunosc imaginea reală a școlii. Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile 

desfășurate, în contextul domeniului de activitate.  

Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, copiii și orice alte persoane 

care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o 

formează despre activitățile organizației școlare. Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între 

ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor.  

Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor 

proceselor instructive-educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al 

beneficiarilor: elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de școală. Imaginea școlii propusă 

pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul 

fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne 

profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a învățământului 

Şcolile aleg să comunice pe baze profesioniste, prin intermediul site-urilor sau blogurilor 

şcolare, al forumurilor dar şi prin intermediul reţelelor de socializare, al comunicatelor şi conferinţelor 

de presă, al articolelor şi emisiunilor radio-tv, al pliantelor, revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor în 

sfera publică: participări la concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment susceptibil de a 

genera o imagine pozitivă.  

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, reguli şi 

interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, modificate şi 

îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate.  
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Promovarea imaginii școlii 

Imre Ildikó, prof. primar     

Șc. Gimn.Tompa László, Odorheiu Secuiesc 

Promovarea imaginii școlii este importantă pentru fiecare cadru didactic dintr-o școală, mai ales 

în zilele noastre, când părinții aleg  școala. 

Sunt profesor primar și director adjunct la o școală gimnazială incluzivă. Școala noastră a 

devenit școală marginalizată din cauza unui proiect Phare. Am fost introduși în proiect cu scopul 

școlarizării  rromilor și  de atunci suntem stigmatizați. 

Ce facem pentru promovarea imaginii școlii în condițiile predării online? 

Lucrăm foarte mult și încercăm să mediatizăm munca noastră, rezultatele noastre: 

• 2 profesori primari au acceptat să devină mentori de practică pedagogcă pentru studenții de la

UBB Cluj 

• am demarat  proiectul Școală după școală în primele cinci săptămâni ale anului școlar

• am participat la un proiect internațional Climate Action Project- în cadrul acestui proiect au

fost postate activitățile noastre pe site-ul proiectului: 

• am participat la multe concursuri regionale, județene, naționale, internaționale -avem rezultate

foarte bune, iar aceste rezultate sunt mediatizate în presa locală și județeană 

• avem parteneriate cu școli din țară și din străinătate

• apar articole în ziar despre activitățile noastre

• rezultatele noastre sunt postate pe facebook și pe site-ul școlii
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https://www.facebook.com/delutanioktatas.gyermekmosoly 

Suntem foarte creativi, ne străduim ca atmosfera din școală să fie cât mai familiară, sălile de 

clase să fie cât mai comode, primitoare, să organizăm activități extrașcolare variate. 

Copiiilor le place la școală.Abia așteaptă să se întâlnească și fizic. 

 Munca noastră, rezultatele sunt mediatizate de o colegă, care e și ziaristă, dar participăm și la 

diferite simpozioane naționale și mediatizăm activitățile noastre extrașcolare. 
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METODE INOVATIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

Ioana Tomescu 

În predarea la clasa I a conținutului Corpul omenesc - Scheletul și organe majore ale 

corpului (creier, inimă, plămâni, stomac, rinichi); localizare și roluri am urmărit Competența 

generală nr. 4, și anume Generarea unor explicații simple prin folosirea unor elemente de logică, 

mai precis competența specifică 4.1. Formularea rezultatelor unor observații, folosind câțiva 

termeni științifici, reprezentări prin desene și operatori logici "și", "sau", "nu". 

Am urmărit implicarea tuturor elevilor clasei în exerciții-joc de recunoaștere și localizare a 

acestor organe, precum și de înțelegere a rolului fiecăruia în parte. În cadrul fiecărei ore de 

Matematică și explorarea mediului pe tot parcursul unității de învățare Minte sănătoasă în corp 

sănătos am realizat exerciții și activități referitoare la importanța, rolul și localizarea organelor interne 

ale corpului omenesc, după cum urmează: 

- recunoașterea organelor interne;

- localizarea organelor interne;

- rolul fiecărui organ în parte;

- elevii au lipit pe corpul colegilor cu bandă dublu adezivă imagini cu organele interne în locul

în care acestea sunt poziționate; 

- au realizat puzzle-uri cu diferite organe, pe grupe;

- au lipit paste pe o coală de hârtie pe care era desenat un creier  și le-au pictat pentru a obține

o imagine mai clară a creierului;

- au realizat o floare din hârtie colorată lipind pe interiorul fiecărei petale câte un organ scriind

pe exteriorul petalei denumirea organului. 

Provocarea a fost ca la sfârșitul unității fiecare elev să-și realizeze propriul  lapbook – 

carte de ținut în mână (metoda lapbooking – o metodă de lucru interactivă cu elevii, care îi ajută să 

sintetizeze ceea ce au studiat) – cu toate materialele colectate și realizate pe parcursul unității de 

învățare. 

Lapbook-ul este o metodă educațională interactivă, practică și simplă, care stârnește interesul 

și creativitatea oricărui copil sau adult. Proiectul începe cu alegerea unui subiect de practică având la 

bază dosare din carton. 

Proiectul final poartă denumirea de lapbook, deoarece este de mari dimensiuni și acoperă 

întreaga poală (lap). 

         Aplicabilitate: 

Titlul proiectului: "Corpul uman" – Lapbook 

Data desfășurării: 18 ianuarie – 22 ianuarie 2021 

Grupul țintă: elevii clasei I 

Locul de desfășurare: sala de clasă 

Obiectivele proiectului: recunoașterea și localizarea organelor interne ale corpului omenesc și 

a rolurilor acestora 

Dezvoltarea competențelor cheie: 
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*generarea unor explicații simple prin folosirea unor elemente de logică;

*capacitatea de a învăța – dezvoltarea abilității de a organiza propria învățare conform nevoilor

proprii, și de a conștientiza metodele și oportunitățile. 

Resurse: 

*umane: elevii grupului țintă, cadrul didactic organizator, părinții;

*materiale: foarfeci, lipici, cartoane colorate, creioane colorate, fișe, paste, acuarele

Modalități de organizare: individual 

Etapele lapbook-ului: 

*primirea materialelor: foarfece, lipici, cartoane colorate etc.;

*dovedirea creativității prin materialele realizate și completarea lapbook-ului;

*prezentarea materialului și explicarea detaliilor redate în lapbook.
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Iojă Ancuța-Emanuela 

Școala Gimnazială Nr. 1 Balcani, jud. Bacău 

Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 

asaltează din toate părțile, izolarea ne afecteaă resursele pe diferite paliere.  

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect 

etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media 

în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au 

posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”  sau adecvată unor 

contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de 

învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare 

este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare-verificare și notare a redevenit în 

atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în 

mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii noștri, o 

experimentează cu succes de aproape un an. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (Distance 

Learning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii noștri au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ 

care să permită elevilor să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 

Atât pentru elevi, cât și pentru profesori, on-line-ul, în general, învățarea la distanță, în speță, 

este o provocare!  Nu suntem obişnuiţi cu o asemenea libertate. Este, totodată, posibil să observăm în 

această perioadă de predare on-line, elemente de comunicare interumane care se pot pierde. Nu mai 

putem observa în întregime limbajul corpului celeilalte persoane şi trebuie, de exemplu, să fim un pic 

mai atenţi la reacţiile receptorului pentru a le interpreta corect. 

Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea elevilor; acest lucru este 

valabil mai ales în mediile de învățare on-line, atunci când elevii nu sunt în măsură să pună întrebări, 

așa ar fi în mod normal, în cadrul clasei.â 

Obiectivul principal în cazul învățării on-line nu este de a recrea un ecosistem educațional 

robust, ci de a oferi acces temporar la instruire și suporturi de instruire uşor de accesat. Învățarea la 

distanță presupune nu doar învățare online, ci și studiul individual al elevilor prin accesarea de 

culegeri, fișe, manuale, dicționare, enciclopedii etc., programe de învățare susținute de televiziuni sau 

radio s.a. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei 

educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei 

strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției 

școlare, dar și de orizontul de așteptare. 

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 

emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu 

rezultate cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de 

învățământ și de elemente ale culturii organizaționale, eroi, simboluri, modele comportamentale, 
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ritualuri, ceremonii). Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului 

instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. 

Trebuie însă făcută diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală a unei instituții. 

Imaginea proiectată este acea imagine de sine pe care managerul împreună cu echipa de conducere a 

școlii doresc să o promoveze în interiorul și în exteriorul acesteia, pe baza propriiilor standarde și 

interese, dar care uneori pot intra în contradicție cu imaginea reală.  

Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de școală se ghidează în opțiunile lor 

după această imagine propusă de școală, dar se pot confrunta cu dificultăți reale în momentul când 

cunosc imaginea reală a școlii. Astfel, imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile 

desfășurate, în contextul domeniului de activitate. Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de 

cadrele didactice, elevi și orice alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează 

imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii noastre au fost: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale,

baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale; 

• promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet)

• transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi

programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele elevilor, proiecte 

educaționale derulate; 

• promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale pe pagina web a școlii;

Bibliografie: 

1. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008.

2. Keller K. L., Lehmann D. R. Best Practices in Institutional Positioning. Hanover Research-

Academy Administration Practice, 2010. 

3. Keller K. L., Lehmann D. R. Brands and Branding: Research Findings and Future

Priorities. Marketing Science, Vol. 25, Nr. 6, 2006. 

4. Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004

5. Negrilă Iulian, Marketing educational

6. Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004

7. http://www.scritube.com, Marketing educational
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“Apa” - proiect tematic transdisciplinar 

prof. inv. Primar Ion Daniela Mariana   

Clasa a III-a B, Scoala nr. 7 Buzau 

“Apa” este un Proiectul tematic transdisciplinar. Acesta are la baza Teoria inteligentelor 

multiple a lui Gardner si fost gandit ca o modalitate de evaluare a orelor de Stiinte ale naturii dedicate 

Apei.   

Tinand cont de tipurile de inteligenta: lingvistica, logico-matematica, vizual-spatiala, 

kinestezica, muzicala, interpersonala, intrapersonala, naturalista si chiar inteligenta existentiala, am 

propus elevilor sarcini la alegere.  

Temele au fost prezentate, explicate, am stabilit termen de lucru o saptamana, am orientat elevii 

si am adus materiale ajutatoare acolo unde a fost cazul.  

Activitatea s-a desfasurat in perioada in care scoala se afla in cod galben, astfel jumatate de 

clasa a fost prezenta fizic, cealalta online.  

Sarcinile au fost urmatoarele: 

• Citeste poezia ‘’Lacul” de Mihai Eminescu. Care sunt simturile la care a apelat poetul? Alege

câte trei adjective și trei verbe potrivite pentru substantivul „LACUL”, pe care să le folosești 

apoi în enunțuri diferite. Compară poezia lacul cu un text informativ despre apă. Ce ai 

descoperit? 

• Dă trei exemple de trei invenții de-a lungul timpului cu ajutorul cărora oamenii au

reușit să folosească mai bine apa. Când au fost ele descoperite? 

• Câți litri de apă folosește familia ta într-o zi? Dar într-o săptămână? Dar într-un an?

• Crează un filtru de apă.

• Folosește harta fizică a lumii pentru a identifica  mările și oceanele planetei.

• Realizează un poster în care să subliniezi importanța apei. Folosește ca inspirație

temele Zilei Mondiale a Apei din ultimii ani. Argumentează-ți alegerea. 

• Realizează un tablou inspirat de mare, un lac, un râu sau poate un fluviu folosind

tehnica acuarelei. Cum influențează apa îmbinarea și distribuirea culorilor? Ce altceva ai 

mai putea folosi pentru a face pictura mai interesantă? 

• Imaginează-ți că ești un om de știință la o conferință despre importanța protejării apei.

Găsește-ți o costumație potrivită și prezintă discursul colegilor sau familiei tale. 

• De-a lungul timpului au fost compuse mai multe piese muzicale inspirate de Dunăre.

Care este preferata ta? Argumentează. 

• Discută cu un membru al familiei despre ce ai face dacă nu ai avea apă la robinet

timp de o săptămână? 

• Investighează viața și munca celebrului JACQues-Yves CoustEAU.Scrie o pagină din

jurnalul acestuia. 

Rezultatele au fost surprinzatoare, intregul colectiv al clasei implicandu-se. Acestia si 

au prezentat lucrarile si experimentele, au facut schimb de informatii, au urmarit filmuletele 

colegilor, si au implicat membrii familiei in realizarea sarcinilor de lucru. 

RED-Twinkl 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

622



PROIECT EDUCAȚIONAL 

ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 

Ionașcu Ana Mirabela 

Liceul Tehnologic Baia de Fier 

La Liceul Tehnologic Baia de Fier, s-a derulat proiectului educational județean Orientare 

școlară și profesională, în colaborare cu consilierul școlar.  

Scopul proiectului a fost informarea și consilierea viitorilor absolvenți de gimnaziu în vederea 

orientării școlare şi profesionale. 

Obiectele generale ale proiectului au fost oferirea de informații pentru elevi, în forme accesibile 

si atractive, legate de oferta educațională a liceelor și evaluarea intereselor și aptitudinilor elevilor în 

vederea luării unei decizii de orientare școlară eficientă. 

Grupul țintă a fost alcătuit din beneficiari directi, elevii din clasele a VIII- a și beneficiari 

indirecti, părinti, cadre didactice, comunitatea locală. 

Activitățile realizate în cadrul proiectului au fost: 

1. Realizarea unui material informativ, respectiv prezentare PowerPoint, despre Liceul

Tehnologic Baia de Fier care cuprinde: oferta educațională, baza materială, programele educaționale 

desfășurate, rezultatele la concursuri. 

2. Realizarea pliantelor cu oferta educaționala pentru anul scolar 2018-2019 a Liceului

Tehnologic Baia de Fier. 

3. Săptămana meseriilor- promovarea învătământului profesional si tehnic, prezentarea ofertei

educaționale pentru învățământul profesional elevilor din clasa a VIII-a. 

4. Realizarea unui film de prezentare a liceului .

5. Târgul de ofertă educaționala- expoziție cu stand de prezentare a ofertei educaționale a

Liceului Tehnologic Baia de Fier. 

6. Promovarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2018-2019 a Liceului Tehnologic Baia

de Fier prin vizite la școliile gimnaziale din judet și prin participarea la ședințele cu părinții elevilor 

din clasa a VIII-a. 

În România se simte tot mai acut nevoia de orientare spre alegerea carierei și a inserției  socio-

profesionale a viitorilor absolvenți, în conformitate cu standardele europene. Piața muncii nu mai 

înseamnă pentru tinerii români doar România și mai ales, nu mai înseamnă doar anumite meserii și 

profesii practicate până de curând. Se pune, astfel, problema educației tinerilor într-un mod adecvat, 

care să le ofere egalitate de șanșe cu toți tinerii europeni. 

Orientarea școlară și profesională este considerată pe plan european o componentă esențială a 

reformelor educaționale. De asemenea, reprezintă o dimensiune majoră a politicilor educaționale, 

însemnând in extenso educația pentru viață, dirijând sistemul de învățământ către un set de valori 

comune. Întrucât la sfârșitul ciclului gimnazial, elevii trebuie să facă opțiuni importante care le vor 

marca puternic drumul în viață, cadrele didactice îi vor ajuta să-și cunoască posibilitățile reale și să 

le raporteze la cerințele profilului liceului pe care vor să-l urmeze, cât și la solicitările profesionale 

pentru care urmează să se pregatească. 

Cariera profesională este compusă dintr-o serie de stadii de dezvoltare. Stadiul de dezvoltare 

vocațională corespunzător pubertății este stadiul de creștere și are ca și caracteristici 

• formarea conceptului de sine

• dezvoltarea unor interese, nevoi, aptitudini, abilități personale

• cristalizarea unui mod de conceptualizare a lumii muncii.
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Tot în această etapă se colectează informații despre alternativele existente în luarea unei 

anumite decizii de carieră. Criterile care stau la baza evaluării alternativelor sunt specifice pentru 

fiecare elev în parte, iar importanța acordată acestora este dependentă de prioritățile pe care acesta și 

le-a stabilit. Cu cât cunoștițele despre sine sunt mai actuale, clare și bine structurate, cu atât deciziile 

de carieră vor fi mai ușor de luat, mai stabile în timp și mai apropiate de decizia optima. 

Distorsiunile și informațiile incomplete despre sine (de exemplusubestimarea sau 

supraestimarea propriilor abilități) acționează ca obstacole (bariere) în procesul decisional, cu 

consecințe în planul stabilității, performanței pe termen lung și al stimei de sine. O alegere informată 

presupune existența unei baze de cunoștiințe cât mai elaborate despre alternativele existente. 

Informațiile incomplete asimilate de către elevi, legate de alternativele educaționale și ocupaționale, 

constituie bariere în luarea unor decizii optime. 

Din acest punct de vedere, în contextul Târgului de Ofertă Educațională sunt foarte importante 

oferirea de informații pertinente pentru elevi, în forme accesibile și atractive și încurajarea 

interacțiunii între unitățile de învățământ de nivel liceal și viitorii absolvenți de clasa a VIII-a. 
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Grădinița - mediul socio - afectiv determinant al adaptării și integrării copilului 

Prof. inv. preșcolar Ionașcu Eleny Cristina 

În cadrul abordărilor contemporane ale fenomului educaţional se impune tot mai mult 

implicarea cadrelor didactice în relaţii de cooperare cu părinţii copiilor şi cu alţi factori sociali 

interesaţi de educaţie.  

Rolul cadrelor didactice nu se reduce doar la educaţia la catedră sau în clasă, ci presupune o 

activitate de acest gen în fiecare relaţie cu elevii şi familiile acestora, desfăşurând o muncă de 

dezvoltare, de conducere şi de îndrumare.  

O relaţie eficientă cadru didactic – părinte presupune, printre altele, o ascultare activă, 

implicarea familiei în acţiunile extraşcolare ale copilului, cultivarea şi practicarea toleranţei faţă de 

un punct de vedere diferit.  

Comunicarea cadrului didactic cu familia preșcolarului se poate face prin: 

- activităţi de informare şi consiliere a părinţilor, care pot fi zilnice după orele de curs;

- vizite la domiciliu de câte ori e nevoie;

- lectoratele cu părinţii – lunar;

- adunările comune părinţi – copii;

- întruniri ale comitetului de părinţi pe clase;

- comunicarea prin poştă (scrisori de înştiinţare cu antetul şcolii) sau prin poşta electronică;

- comunicarea prin telefon.

În funcţie de categoria în care se înregistrează părinţii elevului (interesaţi sau dezinteresaţi de 

tot ceea ce se întâmplă cu propriul copil) cadrul didactic parcurge o serie de etape menite să 

optimizeze relaţia şcoală – familie: 

- îşi fixează şi întreţine cât mai multe discuţii individuale evitând în cazul celor cu copii –

problemă prezentarea în cadrul şedinţelor a rezultatelor şcolare şi absenţelor; 

- iniţiază şi menţine o legătură strânsă cu familia elevului şi poartă un dialog deschis şi sincer

extins în afara orelor de curs prin convorbiri telefonice, scrisori; 

- stabileşte şi planifică din timp tematica şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii;

- în cazul elevilor problemă se implică activ în procesul de educare a familiei, ea reprezentând

sursa principalelor atitudini greşite ale copiilor. Familia trebuie convinsă că numai acordând timp şi 

atenţie copilului va putea să-l ajute să depăşească dificultăţile apărute; 

- încearcă stabilirea unei legături reciproce, apropiate şi permanente cu părinţii pentru ca

aceştia, din proprie iniţiativă, să contacteze cadrul didactic pentru a se interesa de situaţia şcolară a 

elevului; 

- părinţii pot participa alături de cadrul didactic şi de copii la activităţile şcolare şi extraşcolare.

Comunitatea este cea care oferă mediul prielnic pentru desfăşurarea unor activităţi comune: 
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- vizite la muzee, evenimente culturale, monumente, expoziţii;

- vizionarea de filme, spectacole;

- excursii şi vizite organizate în oraş sau în afara oraşului pe obiective educaționale;

- însoţirea elevilor la concursuri şcolare, festivaluri artistice, evenimente educative;

- simpozioane, seminarii, conferințe, având ca temă relaţiile şcoală – familie – comunitate.

Dacă se încearcă, pe cât posibil, evitarea unor situaţii precum cele descrise sau corectarea unor 

tendinţe greşit dobândite de-a lungul timpului, se poate ajunge la o comunicare de succes între părinţii 

copilului şi dascălii săi.  

Valoarea educaţiei creşte într-o lume în care schimbările s-au accelerat simţitor, într-o societate 

a opţiunilor individuale şi sociale multiple, marcată de o multitudine de tranziţii, de naturi diferite. 

Educaţia este somată să răspundă provocărilor unei lumi a societăţilor şi indivizilor în derută, o lume 

în care s-au pierdut şi se pierd repere, sisteme de referinţă, iar sistemele etice se află în criză. Ea 

trebuie să construiască drumuri noi pentru speranţă, prin formarea unor cadre cât mai flexibile, a unor 

capacităţi şi comportamente capabile să facă faţă schimbării permanente şi să adapteze elevul la 

incertitudine şi complexitate. Şcoala este chemată să contribuie decisiv la reconstrucţia spirituală, la 

redefinirea unor noi sisteme de valori. 

,,În prezent România cunoaşte o încercare de redefinire a rolului social al educaţiei, în contextul 

unui ”parteneriat pentru educaţie”, un dialog deschis, lucid, responsabil, între toţi factorii educaţionali 

(şcoală, familie, comunitate locală). Şcoala se deschide spre mediul comunitar şi se fac propuneri de 

realizare a osmozei şcoală - comunitate (şcoala în comunitate şi comunitatea în şcoală ), în perspectiva 

înţelegerii şcolii ca un centru complex de învăţare la îndemâna tuturor, tineri şi mai puţin tineri. ,, 

Cosmin Santi, Educaţia religioasă, drept fundamental al omului în societatea românească şi europeană 

Beneficiile implicării părinţilor în educaţie constau în eliminarea supoziţiilor greşite pe care le 

pot avea părinţii despre personalul grădiniţei şi invers, cu privire la motive, atitudini, intenţii şi 

abilităţi, în creşterea abilității părinţilor de a juca rolul de ansamblu de resurse pentru dezvoltarea 

socială şi psihologică a copiilor lor, cu potenţial de influenţă pe termen mult mai lung (datorită unei 

interacţiuni continue cu copiii lor de-a lungul timpului), părinţii își dezvoltă propriile abilităţi şi 

încrederea în sine, încurajând uneori continuarea propriei educaţii şi obţinerea unui loc de muncă mai 

bun, oferind astfel copiilor lor modele mai bune și, nu în ultimul rând, în dezvoltarea calităţii părinţilor 

de susţinători ai grădiniţei în cadrul comunităţii. 

Personalul grădiniţei care doreşte să instituie programe eficiente de implicare a părinţilor în 

viaţa instituţiei, va trebui să manifeste atât o atitudine deschisă, cât şi o bună organizare în eforturile 

sale de obţinere a participării părinţilor. Cele mai eficiente eforturi de implicare a părinţilor sunt 

acelea care oferă acestora o varietate de roluri în contextul unui proces bine organizat şi pe termen 

lung. Părinţii vor avea nevoie să poată alege dintr-o serie de activităţi care se adaptează unor 

programe, preferinţe şi capacităţi diferite. Ca parte a procesului de planificare, va fi necesar ca 

educatoarele să-şi evalueze propria disponibilitate faţă de implicarea părinţilor şi să stabilească modul 

în care ei doresc să îi implice şi să facă uz de ajutorul lor. 

Implicarea informală poate însemna: părintele vine la grădiniţă să discute despre progresul 

copilului său; părintele participă la o activitate organizată de grădiniţă; părintele acţionează ca 

voluntar în sala de grupă; părintele acţionează ca voluntar la organizarea unui eveniment (serbare, 

concurs, competiţie sportivă, excursie).  

Implicarea formală poate însemna: participarea la activităţile unui grup de lucru din grădiniţă 

sau ale unui comitet, la nivelul căruia se iau decizii care privesc grădiniţa / grupa de preșcolari, cum 

ar fi: Comitetul de părinți al grupei sau Consiliul de administraţie al grădiniței. 
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Folosirea părinţilor ca voluntari la grădiniţă este o modalitate excelentă de a-i implica pe aceştia 

în viaţa grădiniţei şi o cale potrivită de a suplini resursele umane ale instituţiei pentru acele 

componente pentru care este necesară prezenţa unor părinți. Comitetele de părinți sunt resurse 

semnificative pentru orice grădiniţă. Ca voluntari în activităţile grădiniţei, părinţii pot veni la grădiniţă 

să-i ajute pe copii la diverse activităţi care implică abilităţi de viaţă sau sociale, cum ar fi schimbatul 

pentru ora de educaţie fizică, plimbări şi excursii, legarea şireturilor şi încheierea nasturilor, spălarea 

mîinilor înainte de masă sau după ce au folosit toaleta; îi pot asculta pe copii când recită poezii, 

interpretează un cântec sau se joacă, pot să se joace împreună jocuri de recunoaştere a literelor sau 

într-un joc dinamic, pot pregăti ora de desen; pot veni la grădiniţă să vorbească despre serviciul lor – 

coafeză/ frizer, brutar, agricultor, învăţător, medic, asistent social, poliţist, lucrător comercial sau cu 

ocazia sărbătorilor legale (Crăciun, Paşte). 

Formele de colaborare şi sprijin reciproc dintre grădiniţă și familie presupun activităţi de oferire 

a informaţiilor - în cadrul acestora familiile primesc informaţiile din partea persoanelor autorizate 

(avizierele, scrisori şi bilete, carnetele de corespondenţă, telefoane, reviste ale grădiniței, diferite ştiri, 

programe de consiliere a părinţilor, şedinţe). Dintre activităţile de împărtăşire a informaţiilor - cele 

mai obişnuite activităţi de acest tip sunt şedinţele părinţi - cadru didactic - specialişti. În cadrul lor se 

planifică activităţile de colaborare şi se rezolvă problemele apărute în aplicarea curriculumului.  

Colaborarea părinților cu membrii grădiniţei presupune cooperarea pentru îndeplinirea unei 

sarcini anume, împreună, membrii familiei şi cadrele didactice. În cadrul acestei colaborări, membrii 

familiei pot juca rolul de instructori, voluntari, membri de comitet de intervenţie, tutori sau asistenţi 

în cadrul călătoriilor în afara grădiniţei, ajutor în pregătirea materialelor didactice şi a echipamentului 

necesar. Pregătirea părinţilor cere atât părinţilor, cât şi specialiştilor să-şi aloce timp pentru pregătirea 

programelor educaţionale ce vor fi aplicate. Pregătirea părinţilor este o activitate foarte constructivă, 

deoarece implică învăţarea şi acumularea cunoştinţelor şi tehnicilor folositoare părinţilor în 

schimbarea comportamentelor neadecvate ale copiilor. Sensibilizarea părinţilor pentru obiectivele, 

ţintele, abilităţile programelor este esenţială pentru educarea şi pregătirea acestora. 

În ceea ce privește comunicarea cu părinţii, colaborarea dintre grădiniţă şi familie presupune o 

comunicare efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul 

copilului. Rolul educatoarei este acela de a discuta cu părinţii copiilor, de a stimula comunicarea 

permanentă cu aceştia, de a informa membrii familiei cu privire la nevoile psihice şi motrice ale 

copiilor, de a-i orienta către cunoaşterea activităţilor din grădiniţă şi sprijinul în desfăşurarea cât mai 

eficientă a acestora. Modul cum interrelaţionează părinţii şi educatorii îşi pune amprenta pe formarea 

şi educarea copilului. La copiii de vârstă preșcolară este foarte important ca familia şi personalul 

grădiniţei să comunice liber şi deschis despre copii şi activităţile lor. Grădiniţa şi căminul părintesc 

sunt strâns legate între ele şi cu cât comunicarea între ele este mai eficientă, cu atât mai mult sprijin 

pot primi copiii pentru a trece printr-o perioadă educaţională încununată de succes. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

627



Învățarea digitală, o nouă provocare 

Profesor învățământ primar, IONCIU  MAGDA,   

Școala Gimnazială Târgu-Trotuș, Județul Bacău 

Trecerea de la învățarea clasică la cea digitală „se înscrie într-un curent mai larg, cel al 

digitalizării și al virtualizării culturale”. Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare online 

reprezintă un proces complex ce presupune integrarea instrumentelor și a resurselor în format digital, 

dintr-o nouă abordare pedagogică. Este evident faptul că noile tehnologii vor genera schimbări 

majore, atât în ceea ce privește suporturile de învățare, cât și mecanismele de utilizare a acestora din 

punct de vedere metodologic. 

Aceasta impune crearea unui nou design al situațiilor de învățare care să permită parcurgerea 

curriculumului, facilitarea asimilării noilor conținuturi, precum și activizarea și motivarea elevilor, 

stimularea interesului elevilor pentru cunoaștere. Preocuparea pentru crearea unui cadru în care elevii 

să învețe cu plăcere în actualul context social, m-a determinat să parcurg o serie de cursuri prin 

intermediul cărora am exersat integrarea în lecții a unor instrumente digitale atractive, care s-au 

dovedit a fi și eficiente.  

Iată câteva exemple puse în practică: 

• Crearea un avizier virtual utilizând aplicația Padlet: padlet.com. Această aplicație, ușor de

utilizat, mi-a permis colaborarea cu elevii, prin postarea de materiale (teme, diverse sarcini de lucru, 

proiecte) și oferirea/primirea feedback-ului.  

• Crearea unui avatar virtual accesând www.voki.com/. Această aplicație le-a permis elevilor

să-și exerseze exprimarea orală, ajutându-i, chiar și pe cei timizi, să-și învingă teama de a vorbi în 

public.  

• Realizarea unui „nor de cuvinte” prin intermediul aplicației WordArt: wordart.com. Elevii au

reușit să rețină mai ușor cuvinte-cheie, termeni, noțiuni, definiții, conferindu-le culori și forme 

speciale. Aplicația poate fi introdusă ca suport în învățare, în diferite momente ale lecției( 

reactualizare, fixare, evaluare formativă).  

• Crearea de scheme, în mod interactiv, utilizând aplicația Mentimeter: www.mentimeter.com.

Astfel, putem lansa o întrebare elevilor pentru a afla răspunsul în timp real. Răspunsurile se vor aranja 

și sub formă de nor, dacă am ales aceasta opțiune, în prelabil. Întrebările pot viza reactualizarea 

cunoștințelor, fixarea acestora sau împărtățirea opiniilor, gândurilor, emoțiilor elevilor referioare la 

anumite aspecte din cadrul secvențelor didactice.  

• Culegerea și organizarea ideilor accesând jamboard.google.com/ . Cu ajutorul tablei digitale

Jamboard, am reușit să culeg feedback-ul oferit de elevii, să organizez ideile pe mai multe pagini, 

astfel încât acestea să poată fi vizualizate și reținute mai ușor. Este, de asemenea, și o mod eficient de 

a observa sistematic progresul.  

• Crearea de teste prin intermediul aplicației Quizizz: quizizz.com/ . Acest instrument digital de

evaluare a elevilor s-a dovedit a fi util, încurajand totodată autoevaluarea. Raportul, care se generează 

automat la finalulul testului, né oferă indicatori relevanți prin raportare la rezultatele cantitative și 

calitative obținute de elevi. 

În urma integrării acestor instrumente digitale în lecții, am constat o îmbunătățire la nivelul 

procesului instructiv-educativ, în ansamblu.  

Un impact pozitiv s-a produs asupra elevilor, astfel: sunt mai motivaţi să lucreze și să-și ducă 

la îndeplinire sarcina de lucru; devin mai activi, dorindu-și îmbunătăţirea propriilor abilităţi și 

competențe;învaţă mai rapid, fără a depune un efort prea mare; gestionează și rezolvă cu mai mare 
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usurință problemele apărute; primesc feedback imediat cu privire la ceea ce au realizat, observând și 

progresul 

În alte țări s-au dezvoltat programe consistente,viabile,s-au făcut cercetări prin care s-a 

demonstrat că educația cu mijloace și resurse digitale este mai eficientă,luând măsuri pentru 

ameliorarea ei constantă,experiența de la noi din țară nu e suficient pregătită și coordonată pentru a 

avea mai multe beneficii, ci din contră, se pare că eșecul școlar își va pune amprenta pe învățământul 

românesc în acest an școlar. 

Oportunitățile de învățare online,utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor tehnologii 

,pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii și permit utilizarea mai eficientă a 

timpului profesorului. 

Strategia de combinare  a  învățării  online cu instruirea școlară față în față este utilă pentru a 

adapta diversele stiluri de învățare ale copiilor și pentru a permite fiecăruia să studieze în ritmul 

propriu. 

În concluzie, noile tehnologii vor genera schimbări majore, atât în ceea ce privește suporturile 

de învățare, cât și mecanismele de utilizare a acestora din punct de vedere metodologic. 

Cursurile online nu sunt, în general, la fel de eficiente ca orele față-în-față, dar cu siguranță sunt 

mai bune decât nimic,clasele virtuale permitând elevilor să acceseze lecții și exerciții și să 

interacționeze cu profesorii în moduri care ar fi fost imposibil dacă o epidemie ar fi închis școlile 

chiar cu un deceniu sau două mai devreme. 

Procesul instructive-educativ poate fi unul pe placul elevilor utilizând resurse digitale în scop 

educative,adaptându-ne la schimbările care,cu sau fără voia noastră, se întâmplă.Elevilor le putem 

incita curiozitatea prin cunoaștere folosind ceea ce îi atrage cel mai mult,resursele digitale. 

Bibliografie: 

1. Botnariuc, P., Cucoș, C., Glava, C., Iancu, E. D., Ilie, D. M., Istrate, O., . . . Velea, S. (2020).

Școala Online - Elemente pentru inovarea educației. București: Editura Universității din București 

2. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009.

Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009 

3. Pavel Cerbuscă: “ Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență ”,Chișinău,2020

4. Platforma DigitalEdu, https.//digitaledu.ro/
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Modalităţi de promovare a imaginii grădiniţei în activitatea online 

prof. înv. preşc Ionel Daniela 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 3 Buzău 

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare devine imperativă accentuarea 

eforturilor de promovare a imaginii școlii/grădiniţei şi de stabilire a unor relații directe cu viitorii 

potențiali beneficiari/părinți mai ales în aceste moment de pandemie.  

Trecerea activităţii în sistem online este o provocare pentru fiecare cadru didactic ce activează 

în învăţământul preşcolar.  

Adaptarea tuturor activităţilor la învăţământul la distanţă, on line, constituie o preocupare 

pentru educatoarele de pretutindeni. Nu putea să scape acestui proces şi promovarea imaginii 

grădiniţei în comunitate.  

Imaginea grădiniţei are o puternica influenţă asupra aşteptărilor, iar aceste aşteptări 

influenţeazaă alegerea beneficiarilor. Este important ca imaginea pe care o proiectează asupra 

comunitaţii să fie aceeaşi cu ceea ce doreşte unitatea să realizeze. Construirea şi consolidarea unei 

imagini pozitive ia ani de grijă, de muncă sistematică de comunicare şi de calitate.   

Promovarea cuprinde toate formele de comunicare şi activităţile pe care şcoala le poate 

desfăşura pentru a atrage grupurile-ţintă prin educaţia oferită.  

Relaţiile publice sunt o modalitate prin care şcoala comunica cu mediul nu doar spre a oferi 

informatii asupra serviciilor si produselor sale ci pentru a se face cunoscuta si a-si consolida pozitia 

în cadrul comunitatii locale. Cu ajutorul relatiilor publice scoala îsi informeaza publicul ținta intern 

sau extem asupra obiectivelor, misiunii, activitatilor si intereselor sale. 

Modalităţile online utilizate pentru promovarea imaginii grădiniţei în comunitate sunt mai 

restrictive şi mai puţine în comparaţie cu cele faţă în faţă. Cel mai adesea unitatea are un site în care 

distribuie imagini, informaţii despre specificul activităţilor pe care copiii le pot desfăşura în unitate.  

Un element esenţial în crearea unei imagini bune îl constituie cunoaşterea de către părinţi şi 

copii a cadrului didactic, respectiv a educatoarei, care va deveni responsabilă de grupa mică. 

Mediul virtual poate oferi părinţilor informaţii complete şi complexe despre unitatea de 

învăţământ, despre cadrele didactice care activează în fiecare dintre aceasta dar cea mai bună 

publicitate o fac părinţii ai căror copii au frecventat la un moment dat o anumită unitate de învăţământ. 

Bibliografie: 

1. Miclea, M., Lemeni, G., (2004), Consiliere şi orientare- Ghid de educaţie pentru carieră

2. Voiculescu, F., (2004), Analiza resurse- nevoi şi managementul strategic în învăţământ
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ 

DESFĂȘURATĂ ÎN ON LINE LA LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU” 

Ionescu Alexandra – Mariana, 

Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Sector 3 – București 

Cuvinte cheie: on line, proces instructiv – educativ, sport, 

Situația actuală a produs o schimbare majoră în derularea procesului instructiv – educativ 

tradițional prin adoptarea unui model de educație în mediul on line realizat cu ajutorul tehnologiei 

prin intermediul platformelor educaționale.    

Liceul Tehnologic „Elie Radu” are și clase cu profil vocațional sportiv – mozaic (atletism, 

baschet, fotbal, haltere, handbal, karate, lupte libere), noi profesorii de educație fizică  și sport am 

colaborat și am găsit cele mai eficiente metode pentru a face cât mai atractive atât  orele de pregătire 

sportivă teoretică și pregătire sportivă practică cât și orele de educație fizică și sport desfășurate la 

clasele cu profil economic, mecanic și școală profesională.  

Activitățile instructiv – educative din domeniul sportiv au fost adaptate mediului on line și  s-

au desfășurat prin diverse metode utilizând platformele educaționale Meet și GoogleClassroom. Prin 

aceste metode am încercat implicarea activă a elevilor la ore pentru a face cât mai ușoară trecerea 

peste această perioadă dificilă.  Metodele utilizate au fost link-uri cu diverse exerciții, poze cu imagini 

reprezentative a exerciților și explicații,  fișe de lucru, filmulețe cu informații: 

A. Pregătire Sportivă Teoretică - Fișe  de lucru  care să conțină următoarele tipuri de cerințe

1. Alegeți varianta corectă (pot fii variante cu un singur răspuns corect, cu mai multe răspunsuri

corecte, sau cu nici unul). 

2. Răspundeți la următoarele întrebări (materia studiată până în acel moment)

3. Notați litera corespunzătoare A (adevărat) /  F (fals)

4. Uniți prin săgeți cuvintele din coloana A cu cele din coloana B astfel încât acestea să capete

un sens. 

5. Complectați pe linia punctată cuvântul/cuvintele care lipsesc.

B. Pregătire Sportivă Practică  și educație fizică

1. Fișe de lucru care conțin diverse întrebări din domeniul sportiv, un exemplu de astfel de fișă

de lucru 

și exemple link-uri cu informații din domeniul sportiv 

https://sportulsejoaca.ro/ 

https://www.cosr.ro/ 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

631

https://sportulsejoaca.ro/
https://www.cosr.ro/


2. Poze cu imagini reprezentative a exerciților și explicații

3. Link-uri pentru exerciții, informații sportive

https://www.youtube.com/watch?v=tj9d6aBOzDo       aerobic 

https://www.youtube.com/watch?v=AJkthCW_xmc     zumba 

https://www.youtube.com/watch?v=uzxGKGoqAzA&t=112s   exerciții pentru dezvoltarea 

fizică generală 

https://www.youtube.com/watch?v=4UXcA6OYOxM&t=231s  exerciții pentru brațe 

https://www.youtube.com/watch?v=vOdEvQXKQYs   exerciții pentru picioare 

https://www.youtube.com/watch?v=nvPW0v5hnZQ  exerciții pentru abdomen 

Uitilizarea acestor metode a avut un real succes, crescând implicarea elevilor în domeniul 

sportiv având un feedback pozitiv din partea acestora. 
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Promovarea imaginii şcolii 

Profesor învăţământ primar:  Ionescu Oana Diana 

Şcoala Gimnazială nr 49, Bucureşti 

 „O şcoală care să corespundă perfect ţinutei sale e o adevărată instituţie pentru cultivarea 

omului.”   John Amos Comenius 

Promovarea unei unităţi şcolare este importantă pentru toţi partenerii educaţionali implicaţi. 

Marketingul în sistemul de educaţie de stat este relativ nou la noi în ţară. În ultimii ani a crescut 

numărul instituţiilor şcolare care suferă din cauza lipsei de elevi şi a unor servicii educaţionale 

neatractive. 

Este importantă construirea unei strategii de promovare care trebuie să urmărească piaţa muncii, 

nevoile elevilor care vor finaliza cursurile instituţiei respective şi nivelul acestora de satisfacţie. 

Directorul reprezintă persoana cea mai importantă în promovarea instituţiei de învăţământ sau 

în  relaţiile cu publicul. El poate descrie cel mai bine misiunea şcolii şi locul acesteia în comunitatea 

locală, poziţia ei in sistemul educaţional, în general. La nivelul directorului se stabileşte echipa de 

management din şcoală.  

Pentru promovarea unei unităţi şcolare este bine să se urmărească mai multe strategii, printre 

care: 

• Comunicarea cu:

- principalii beneficiari pentru identificarea nevoilor şi intereselor acestora; implicarea

familiilor elevilor are un impact pozitiv asupra actului educaţional şi aduce multe beneficii; „Ziua 

porţilor deschise” poate fi o astfel de oportunitate; 

- publicul general prin descrierea activităţii şcolii şi specificul acesteia, implicarea şcolii în

relaţiile cu comunitatea; site-ul şcolii, broşuri, etc.; aceste informaţii pot duce încheierea de 

parteneriate cu agenţii economici prin care pot fi sponsorizate instituţiile şcolare;  

• Promovarea unor modele de bune practici:

- cadrele didactice pot fi stimulate în aplicarea unor metode didactice de actualitate, care

răspund nevoilor actuale ale elevilor. Situaţia din prezent în care şcoala s-a desfăşurat online a 

reprezentat o oportunitate în acest sens. Prezentarea acestor bune practici se poate face în cadrul 

întâlnirilor de specialitate (Cercurile pedagogice) sau a platformelor online găzduite de instituţii 

specializate (Casa corpului didactic); 

- promovarea rezultatelor obţinute la concursuri sau prezentarea activităţilor extraşcolare

realizate la nivelul unităţii şcolare. 

În concluzie, imaginea şcolii trebuie să vizeze educaţia de calitate şi incluzivă, oferte 

educaţionale actualizate, individualizarea învăţării, eliminarea discriminării şi a violenţei. 
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Imaginea școlii în online 

prof. Ionica Chele 

Școala Gimnazială ,,Ion Creangă” Tălpigi, județul Galați 

Perioada pe care o traversăm de aproape un an de zile a aruncat asupra învățământului românesc 

o perdea de ceață din care rareori izbucnește câte o rază de speranță.

Pentru prima oară profesorii români au fost puși în situația de a experimenta ,,școala online”, 

fără prea multă experiență, fără prea multe resurse și fără susținere din partea societății, care și-a 

exprimat de la bun început neîncrederea în capacitatea profesorilor de a se adapta noilor cerințe 

didactice. 

Activitatea didactică a fost și este expusă așa cum poate nu a fost niciodată. Obișnuiți să ne 

desfășurăm activitatea în spatele ușilor închise, ne-am confruntat cu  prezența celui  „de-al treilea 

ochi”, ochiul critic al celui din afara sistemului, fie că era vorba de părinți, fie că era vorba despre 

alte categorii sociale, care dintr-odată și-au descoperit abilități didactice, jurnalistice, moralizatoare, 

etc. 

Astfel, imaginea școlii românești din pandemie a făcut obiectul multor emisiuni televizate,  în 

care imaginea cadrului didactic și a școlii a fost pusă sub lupă și de cei avizați, dar, mai ales, de către 

cei neavizați. 

S-a arătat tot timpul că profesorii nu sunt pregătiți, că nu au cunoștințe digitale, dar despre

strădania acestora de a învăța, de a ține pasul cu tehnologia, de a găsi resursele necesare, de a menține 

elevii în sistem, nu s-a pomenit mai deloc. 

Și totuși, școala și-a dus bătăliile înainte și, mai mult decât niște prezențe în fața monitoarelor, 

elevii și cadrele didactice au menținut o relație începută pe băncile școlii, în care aceștia au făcut 

schimb de emoții, au împărtășit cunoștințe, au dezvoltat competențe, au socializat, au sărbătorit 

împreună, dar de la distanță, evenimentele importante din viața fiecăruia: aniversările, sărbătorile 

religioase, evenimentele istorice, culturale. 

Activitatea educativă  este responsabilitatea întregii societăți: a școlii, a familiei, a instituțiilor 

statului, chiar dacă se arată mereu cu degetul doar spre școală. 

Obligați să stăm mai mult în casă, timpul petrecut cu familia a dezvăluit o realitate dureroasă, 

și anume că prezența copiilor 24 de ore din 24 poate fi prea solicitantă pentru unii părinți, fie pentru 

că s-au văzut nevoiți să acorde mai mult timp propriilor copii, fie pentru că nu au știut cum să 

gestioneze supravegherea lor în timpul lecțiilor și în afara programului școlar. 

Acei părinți atenți și obiectivi au înțeles acum ce înseamnă educația, în ce constă munca unui 

cadru didactic și au învățat sau și-au amintit lecțiile copilăriei proprii. 

Pot afirma, cu certitudine, că lecțiile online au contribuit și la educația părinților, a multor 

părinți, prin simpla lor prezență în camera de studiu a copilului, mai întâi de curiozitate să vadă pe 

doamna sau pe domnul, să vadă ce are în casă doamna sau domnul, ca apoi să dorească să mai audă 

explicațiile, discuțiile cu elevii la orele de limba română sau religie sau istorie sau… 

Discuțiile controversate asupra imaginii școlii nu se vor sfârși pentru că povestea continuă 

indiferent unde se vor afla protagoniștii: în bănci sau în fața monitoarelor. 

De aceea misiunea cadrului didactic de a aduce lumină în mințile, în sufletele copiilor sau în 

casele lor rămâne sfântă și această imagine va răsări la un moment dat în amintirile de mai târziu ale 

celor care înțeleg că numai prin educație ne mai putem salva. 
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Utilizarea platformei Microsoft Teams și beneficiile sale 

Prof. IONIȚĂ GABRIELA, 

Școala Gimnazială “Gala Galaction” Mangalia 

Pentru mulți dintre noi anul trecut a însemnat dovada că, existența umană poate fi oricând 

perturbată, modificată esențial, cu sau fără voia noastră. 

În luna martie 2020 aveam să aflăm că noul context mondial, determinat de apariția viruslui 

SARS-COV 2, va fi marcat definitiv de necesitatea schimbării modului de viață personală, socială, 

culturală, economică etc. 

Cum era de așteptat și sistemele de învățământ din întreaga lume aveau în față o imensă 

provocare: asigurarea continuării instruirii elevilor de la distanță, în condiții de maximă siguranță. 

În acest sens, ținînd cont de recomandările adresei emise de Ministrul Educației, unitatea 

școlară în care îmi desfășor activitatea, Școala Gimnazială “Gala Galaction” Mangalia, prin 

personalul de conducere și control, dar și prin cel de predare, a căutat găsirea celei mai optime soluții 

pentru continuarea procesului educațional de calitate.  

Prin destoinicia unei tinere colege, profesor pentru învățământul primar, am realizat cursuri 

suport pentru elevi, susținute prin tehnologie, prin accesarea aplicației educaționale oferită de 

Microsoft Office 365, respectiv a platformei Microsoft Teams. Astfel, am început un lung proces de 

informare, de perfecționare profesională online, de aceesare a unor cursuri și webinarii, dar și de 

învățare colaborativă. 

După înregistrarea școlii ca organizație pe platformă, a urmat constituirea conturilor 

profesorilor și elevilor, iar apoi configurarea claselor, a disciplinelor prin munca susținută a cadrelor 

didactice, proces anevoios, urmat de zeci de telefoane și mesaje ale educabililor și părinților acestora. 

Depășirea acestei etape, care a necesitat tact, timp și multă răbdare, a fost urmată de 

familiarizarea treptată cu opțiunile, facilitățile și aplicațiile oferite de platformă, urmată apoi de 

organizarea propriu-zisă a orelor de curs. 

Accesul la resurse educaționale deschise și la aplicații interactive a permis creșterea gradului 

de atractivitate al orelor, condiție esențială pentru motivarea și implicarea elevilor. 

Încă de la început, pentru a facilita transmiterea noilor cunoștințe cât mai adecvat, promt și pe 

înțelesul elevilor, am desfășurat ore în regim de videoconferință, pe platformă, elevii având astfel 

posibilitatea de a interveni cu întrebări și completări, de a viziona materiale audio-video în timpul 

orelor, urmate de clarificări și sintetizări, schemele lecțiilor sau fișele de lucru fiind postate pe 

canalele disciplinelor. 

Evaluarea a fosr realizată prin utilizarea unor instrumente online precum Padlet (pentru 

realizarea de aviziere online cu proiectele elevilor), Kahoot (pentru realizarea unei evaluări obiective 

și precise), Quizz, Wordwall, Google Forms, Learniing Apps etc. 

Pentru elevii care au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește participarea la cursurile online, 

din cauza lipsei dispozitivelor IT sau a internetului, s-au făcut demersuri și cu ajutorul Inspectoratului 

Școlar Județan Constanța și al autorităților locale, sprijinite de firme de dispozitive electronice, au 

fost obținute și oferite spre utilizare tablete și laptopuri, fapt ce a redus pierderile de învățare ale 

acestora. 

Pentru mine, experiența dobândită în cadrul proiectelor e-twinning, a fost extrem de utilă, 

facilitând adaptarea rapidă la noile condiții de învățare. 
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Consider că prin intermediul acestei platforme educaționale, am reușit în bună măsură să ating 

obiectivul continuării procesului educațional, urmărind și progresul elevilor, însă, desigur, îmi doresc 

revenirea la un învățământ în format clasic, cu un plus de competențe tehnologice, care se impun a fi 

integrate în continuare în actul educațional. 
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Promovarea imaginii scolii 

Prof. Ionita Ionela Tatiana -     

Scoala Gimnaziala nr. 308, Bucuresti 

În zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala.

Din punct de vedere practic, la clasa, consideram  ca este foarte importantǎ existența unor 

strategii de marketing  în promovarea imaginii școlii, nu numai pentru a atrage elevi către școala, ci 

si  pentru ai păstra sau ați face cunoscută activitatea. 

Am reușit ca prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate 

si prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele 

comune ale societăţii civile pentru realizarea proiectelor proprii, instituţii publice locale şi judeţene 

sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii. 

Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să răspundă 

socializării copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici) am reuşit sǎ atragem atenia 

asupra potenialului elevilor nostril si sa le atragem interesul parintilor spre activitatile derulate in 

institutie, acest lucru ducand la implicare activa a parintilor. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 

Bibliografie: 

1. Petrescu, Ion; ,,Management”, Editura Holding Reporter, Bucuresti; 1991.

2. Cerchez, N; Mateescu, E.; ,,Elemente de management scolar’’, Editura

Spiru Haret, Iasi; 1994. 

3. Jinga, Ioan; ,,Managementul învățământului’’ , Editura Aldin, Bucuresti; 2001
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Resurse educaționale utile în procesul de predare-învațare-evaluare on-line 

Prof. înv. preșc. Ioniță Iulia, 

G. P. N. Piticot --  Găești 

Resursele Web au devenit aproape indispensabile în predare, învățare și evaluare. Noile 

tehnologii oferă o gamă variată de aplicații, metodele convenționale de predare având, din ce în ce 

mai mult, o alternativă viabilă. Aplicațiile Web sunt mult mai complexe, accesibile și variate, astfel 

cei care învață pot accesa de acasă resursele necesare, doar cu câteva click-uri. 

Dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor a condus la nuanțarea modului clasic de 

a învăța. Astfel putem observa că ne îndreptăm spre o revoluție în educație; rolul actual al 

profesorului, acela de intermediar al cunoașterii, își pierde mult din pregnanță. Învățarea este orientată 

către persoană, permițând elevilor/ studenților să-și aleagă conținutul și instrumentele 

corespunzătoare propriilor interese. 

E-learning vs învățământul tradițional

Clasa este acum un mediu virtual de învățare iar aceasta nu mai este determinată de timp și

spațiu. Lecțiile on-line pot prezenta același conținut și pot fi dezbătute la fel ca și lecțiile 

“convenționale”. Avantajul este însă faptul că aceste lecții pot fi accesate oricând și oriunde. În 

condițiile unei motivații suficiente, orice copil, care are acces la un calculator, poate obține o educație 

cel puțin egală cu unul care beneficiază de un program tradițional. 

Învățământul bazat pe resurse Web prezintă numeroase avantaje față de învățământul 

tradițional. Timpul nu este determinat, ca într-o sală de curs, programul fiind mult mai flexibil. 

Preșcolarii pot accelera procesul de învățare sau îl pot incetini. De asemenea, acest tip de învățare 

permite, atât copiilor, cât și profesorilor să interacționeze într-o comunitate on-line, fără a fi prezenți 

în același loc sau timp. 

Copiii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate, cu atenție, fără a mai fi 

implicați emoțional. Spre exemplu: într-o discuție on-line, copiii introvertiți tind să fie mai active, din 

mai multe motive. În mediul virtual, inhibiția cauzată de aspectul fizic este diminuată. Astfel, copiii 

au mai mult timp pentru dezvoltarea cognitivă, pentru adaptarea, corectarea și prezentarea ideilor fără 

distractori din afară.  Ei nu trebuie să concureze cu extravertiții din punct de vedere emoțional, care 

tind să domine sala de clasă într-un timp relativ scurt. 

Acest tip de învățământ permite profesorului personalizarea activităților, introducerea de link-

uri externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio și video în clasa sa virtuală.  Astfel, copilul 

devine un căutător de cunoaștere, mai degrabă decât un depozit” (Freire, 1970). Studiile realizate în 

ultimii cinci ani și analizele la nivel global demonstrează că utilizarea TIC în educație contribuie într-

o mare măsură la îmbunătățirea rezultatelor acestora. Cu toate acestea, mulți profesori, fie că preferă 

metodele clasice de predare, fie dintr-o reticență generală față de noile tehnologii, resping 

dinamicizarea orelor și stimularea copilului cu ajutorul calculatorului, internetului și tuturor celorlalte 

instrumente asociate. 

Cu ajutorul resurselor web cadrele didactice au posibilitatea de: 

• a se informa, documenta și extrage informații utile dezvoltării lor profesionale;

• a vizita site-ul ministerului, inspectoratului pentru a fi la curent cu noile programe școlare și

cu programele în derulare la care pot participa; 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

638



• a accesa informații de pe site-uri de tip wiki (exercitii de auto-evaluare/ teste);

• a declanșa desfășurarea unor activități/aplicații;

• a crea o bibliotecă on-line, etc.

Cele mai utilizate  instrumente Web în educație sunt: E-mailul; Forumurile de discuții. Chat-

ul; Video conferințele; Wiki-urile; Blogurile și microblogurile; Rețelele sociale (social networks); 

Fluxurile de știri (in format RSS sau Atom); Serviciile pentru partajarea conținutului grafic (photo 

sharing); Serviciile pentru partajarea conținutului audio/video (video sharing); Serviciile pentru 

partajarea prezentărilor. 

Putem spune despre aceste instrumente că au un rol foarte important pentru cadrele didacatice, 

acestea având posibilitatea să: coordoneze o conferință, un proiect  sau un colocviu, să realizeze 

prezentări, să gestioneze documentele unei clase/ grup, să creeze un spațiu de dezbateri și discuții 

pentru membrii unei clase/ grup sau să colecteze date. 

În concluzie: deși învățământul prin intermediul resurselor web prezintă numeroase avantaje 

față de învățământul tradițional, putem afirma faptul că nu întotdeauna, metodele de e-learning sunt 

cele mai eficiente. Este evident faptul că, numărul utilizatorilor de resurse web este în ascensiune, iar 

odată cu aceștia și calitatea învățământului crește. Putem remarca, de asemenea, valențele benefice 

pe care internetul le are în predarea, învățarea sau evaluarea disciplinelor școlare și faptul că nu mai 

există multe domenii în care resursele web să nu joace un rol fundamental în rezolvarea problemelor 

curente. 

Învățământul de tip e-learning câștigă teren în fața celui tradițional. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar, Ioniță Raluca    

Școala Gimnazială Nr. 6, sector 1, București 

“Educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar 

scopul educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este susceptibil “- I.Kant 

Educația stă la baza tuturor lucrurilor, o societate civilizată care își respectă valorile, se ghidează 

după principii sănătoase. O societate fără o educație temeinică este o societate care se afundă în 

întuneric și în necunoaștere.  

Școala trebuie să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. 

Cadrele didactice fac eforturi să se adapteaze mediului școlar modern. Ei de documentează, 

cercetează și caută metode noi de predare în sistemul online. 

Scopul educație rămâne neschimbat, profesorii participă la diverse cursuri de 

perfecționare pentru a transmite elevilor un conținut informațional nou, adaptat timpurilor în 

care trăim.  

Este necesar să dobândim competențe digitale cât mai bune și să utilizăm noile tehnologii în 

procesul educațional. 

În unitatea în care îmi desfășor activitatea, Școala Gimnazială Nr. 6, elevii au participat la ore 

pe platforma Zoom, apoi pe platforma Adservio. Băncile din clase au devenit conturi de utilizatori, 

tablele s-au transformat în ecrane de laptop partajate de profesori în sesiuni video live cu elevii lor. 

S-au creat intervale flexibile de timp pentru toți copiii, s-au găsit soluții pentru toate problemele

întâmpinate de cei mici și mari, școala a pus la dispoziția elevilor tablete astfel că toti elevii au reușit

să se conecteze la ore.

Ca profesor, am descoperit că elevii noștri învață cel mai bine atunci când pot colabora. Acesta 

este secretul din spatele educației moderne. Eu am creat o relație foarte stransă profesor-elev, astfel 

reușind să răspund tuturor nevoilor elevilor. 

La baza acestor nevoi stă regândirea lectiilor astfel încât să fi atractive, moderne, ușoare și pe 

placul elevilor. Predau la Clasa Pregătitoare și cred că școala online a fost o provocare pentru noi toți 

însă, în ciuda acestei situații, am reușit să desfășuram activități plăcute, interesante și atractive, iar 

elevii își manifestă dorința de a participa la ore.  

Scopul educației moderne este acela de a crea generații independente, apte și capabile să facă 

față schimbării. 
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Promovarea imaginii școlii 

Inst. Iordache Claudia –    

Școala Gimnazială „Ion Luca”,       

structură a Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” 

A promova înseamnă a susține, a sprijini, a ajuta să se dezvolte. A promova imaginea școlii 

reprezintă întâietatea pentru o colaborare între școală-părinți-comunitate. 

Peste tot în lume educația este obligatorie. Dar acest lucru nu înseamnă că o instituție ne poate 

forța să alegem. Educații sunt liberi să aleagă, iar acest lucru face ca instituțiile școlare să depindă de 

implicarea ei în modificările nevoilor, așteptările acestora. Instituțiile școlare trebuie să fie pregătite 

și să aibă însușirea de a adapta programul educațional la nevoile de schimbare ale educaților. 

Instituția școlară este piesa cea mai importantă al comunității, nu doar prin resursele umane dar 

și prin spațiile disponibile de învățare. Instituția de învățământ este răspunzătorul dezvoltării 

permanente a comunității. Instituția școlară - că este grădiniță, școală sau facultate, nu poate să meargă 

bine fără sprijinul comunității. Comunitatea reprezintă o posibilitate de dezvoltare care, își oferă 

serviciile și altor membri ai comunității, contribuind astfel la dezvoltarea tuturor celor aflați în această 

comunitate. 

Instituția educațională, pentru a se dezvolta are nevoie să se armonizeze corespunzător mediului 

care este în continuă schimbare. Toate activitățile întreprinse care au loc în școală sunt subordonate 

de mediul exterior. Pentru a se realiza acest lucru, managerii instituțiilor trebuie să înțeleagă 

importanța mediului, a schimbărilor și a modului cum pot afecta succesul sau insuccesul instituției. 

Crearea unei imaginii pozitive școlii în comunitate se poate realiza prin: 

• rezultatele pozitive ale elevilor;

• motivarea elevilor printr-o educație adaptată particularităților lor;

• educație individualizată;

• folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare interesante și plăcute elevilor;

• adaptarea ofertei educaționale și cu nevoile specifice identificate în instituția respectivă.

Promovarea imaginii pozitive școlii se poate realiza prin: elaborarea de proiecte la nivel local; 

încheierea de parteneriate la nivel local, județean, național; consilierea părinților privind orientarea 

școlară; răspândirea de informații cu privire la oferta educațională, cu rezultatele școlare; promovarea 

imaginii instituției în presa locală, internet etc.; atragerea de fonduri materiale/ bănești. 

Imaginea instituției școlare poate fi promovată oferind beneficiarilor: educație de calitate, 

participarea la activitățile școlii, promovarea ofertei educaționale, realizarea planului de școlarizare, 

asigurarea unor spații adaptate nevoilor elevilor, asigurarea unui climat pozitiv și benefic elevilor. 

Educația de calitate se realizează prin efortul depus individual dar și colectiv al cadrelor 

didactice. 

Bibliografie: 

1. Dicționar de pedagogie, E.D.P., București, 1979

2. Convorbiri didactice Nr. 15/ martie 2017

3. Cernea, Maria, Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea procesului de

învățământ, în “ Învățământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, București; 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

Prof. înv. preșcolar Iordache Corina Ionela 

G. P. N. ”ORIZONT” RM. SĂRAT, JUD. BUZĂU 

STIMAŢI PĂRINŢI, 

Pentru mine, fiecare copil este cel mai important. De aceea, îmi amintesc în fiecare zi, cuvintele 

unui copil:     

       „Dacă nu ar exista copiii, doamnele ar fi de prisos!” (Marcian – 8 ani) 

La grădiniţă, copilul Dumneavoastră va parcurge pas cu pas drumul spre A ŞTI. 

A ŞTI, pentru A DEVENI, pentru A SE ÎMPLINI, pentru  A FI! 

Aici, el va învăţa: 

- SĂ TRĂIASCĂ ÎN COLECTIVITATE

- SĂ COMUNICE CU ADULŢII ŞI COVÂRSTNICII

- SĂ DESCOPERE LUMEA ÎNCONJURĂTOARE

- SĂ SE RESPECTE PE SINE

- SĂ RESPECTE PE CEILALŢI

Drumul acesta va fi parcurs alături de profesorul grupei, de colaboratorii săi , dar şi alături de 

Dumneavoastră, în calitate de beneficiar secundar al prestaţiei noastre, dar şi de cel dintâi 

PARTENER EDUCAŢIONAL  al grădiniţei ! 

Despre grupa noastră 

Numele  grupei noastre este   SUNFLOWER. 

Conform specificului alternativei educaţionale „ PLANUL JENA”, în grupă sunt cuprinşi copii 

de 3, 4 şi 5 ani. 

În  cadrul şedinţelor cu părinţii, în întâlnirile individuale, în activităţile la care veţi fi invitaţi, 

sau la care veţi dori să participaţi şi să vă implicaţi, din Portofoliul părinţilor, veţi afla mai multe 

informaţii utile despre alternativa în care funcţionăm. 

Despre organizarea zilei 

- Programul copiilor  începe la ora 730 şi se încheie la ora 1230;

- Venirea copiilor la grădiniţă se face până la ora 830,după această oră, accesul nemaifiind

permis; 

- Formele de activitate specifice alternativei  PLANUL JENA sunt:
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- CONVERSAŢIA

- JOCUL

- LUCRUL

- SERBAREA

Ce învaţă copilul Dumneavoastră la grădiniţă? 

Grădiniţa  „Orizont” este aplicant al alternativei educaţionale PLANUL JENA , care nu are 

un curriculum propriu. 

 În  activitatea cu preşcolarii respectăm şi aplicăm Curriculum- ul pentru Educaţie 

Timpurie 2019. 

Cadrul reprezentat de DOMENIILE EXPERIENŢIALE  este cel în care  demersurile  noastre 

didactice sunt materializate prin activităţi integrate sau pe discipline,  prin  proiecte tematice, sau prin  

teme independente, în funcţie de ceea ce prevede  Curriculum-ul, precum şi de nivelul de vârstă , de 

nevoile şi interesele copiilor din grupă, în deplină concordanţă cu Reperele Fundamentale în 

Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie a copilului de la naştere la 7 ani( OMECT 3851/2010) . 

Acestea „ sunt adevărate „câmpuri cognitive integrate” (L.Vlăsceanu) care transced graniţele 

dintre discipline şi care, în contextul dat de prezentul curriculum, se întâlnesc cu domeniile 

tradiţionale de dezvoltare a copilului, respectiv: domeniul psihomotric, domeniul limbajului, 

domeniul socio-emoţional, domeniul cognitiv.” (Curriculum pentru Educaţie Timpurie) 

„Părinţii  buni le dau copiilor rădăcini şi aripi. Rădăcini ca să ştie  unde le este casa şi  aripi 

ca să zboare în alte părţi unde să arate celorlalţi ce au învăţat !” 

Biblografie: 

- Ghid pentru părinți - Prof. înv. Preșcolar Nina Beldie

- Curriculum pentru Educație Timpurie 2019
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ȘCOALA ONLINE - O PROVOCARE PENTRU DASCĂLI 

P. I. P. IORDACHE GEANINA -  FLORENTINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU MACEDONSKI”-CRAIOVA 

Pandemia care a cuprins întreaga lume a afectat societatea românească în tot ansamblul său -

uman, medical, economic, psihologic, educațional, tehnologic. Prioritățile s-au schimbat, sănătatea 

omului  devenind primordială pentru omenire. Restricțiile impuse din motive de siguranță și sănatate 

au afectat și sistemul educațional (universitar și preuniversitar) care s-a orientat spre  școala online, 

o școală de tip nou și necunoscută dascalilor până la acel moment.

Dascălul este autodidact și deschis la nou cu o capacitate uriașă de adaptare la noi cunoștințe 

privind tehnologia și platformele educaționale. Atât elevii, cât și unii părinți au fost colaboratori și 

învățăcei în era tehnologiilor cu cadrul didactic care a fost deschizător de drumuri ale cunoașterii într-

o școală cu un alt format, școala online. 

În municipiul Craiova există televiziune prin cablu, există reţea de telefonie fixă şi mobilă. 

Există, de asemenea, mijloace moderne de comunicare, atât la nivelul instituţiilor , societăţilor 

comerciale, de transport, turism, telecomunicaţii, cât şi la nivelul familiilor/persoanelor din 

municipiu. Un număr important de familii/ părinții elevilor au calculator sau telefon şi posedă acces 

la Internet. Posibilităţile de comunicare rapidă generează un aflux de informaţii consistent, de la care 

comunitatea se alimentează constant. Școala online s-a bazat pe toate aceste informații, elevii și 

profesorii interacționând cu ajutorul platformelor educaționale puse la dispoziție de Ministerul 

Educației și Cercetării în parteneriat cu Google (Classroom, Meet, Jamboard), cu ajutorul aplicațiilor 

Messenger,WhatsApp, Facebook.  Tabletele oferite de M.E.C. au fost într-un număr mic (38) raportat 

la numărul mare de elevi ai școlii de cartier, peste o mie. 

Misiunea institutiei școlare este aceea de a  menține un corp profesoral bine pregătit, format 

continuu, care să dețină competențele și metodele necesare pentru a obține rezultate școlare cât mai 

bune, dar și performanțe școlare, dorim crearea unui climat de muncă stimulativ pentru cadrele 

didactice prin aplicarea corectă a politicilor educaționale elaborate de către M.E.C., în vederea 

facilitării dezvoltării individuale a fiecărui elev beneficiar al sistemului educational, astfel încât să 

dea sens încrederii și aspirațiilor sale, atât pe plan personal, cât și profesional, deoarece sănatatea este 

un punct sensibil în această perioadă pentru profesori, părinți, bunici și nu în ultimul rând pentru 

elevi. 

În același timp, există preocuparea constantă privind dezvoltarea relațiilor comunității cu 

școala, prin îmbunătățirea parteneriatului școală-familie în educarea copiilor, dar și cu alte instituții 

care colaborează în educarea elevului (biblioteci, muzee, poliție, pompieri, cabinete medicale). 

În condițiile societății informaționale, ne preocupă formarea profesorilor în scopul adaptării 

permanente la standardele europene de educație, pentru a oferi generației actuale afectate de o mare 

pandemie abilităile și competențele care, într-o lume deschisă, sunt absolut necesare. În această 

perioadă, dascălul s-a adaptat la noile tehnologii, făcând față provocărilor într-un timp foarte scurt. 

Modul de predare a fost schimbat și adaptat în raport cu platforma educațională utilizată și în raport 

cu conexiunea la internet.       

Rezultatele școlare obținute de-a lungul timpului sunt datorate atât cadrelor didactice 

preocupate în permanență de autoperfecționare și de munca la catedră, cât și elevilor care au răspuns 

solicitărilor școlii, acestea sunt cea mai importantă modalitate de promovare a imaginii școlii. Școala 

online a dus tradiția instituției școlare mai departe înfruntând cu temeinicie rigorile Educației, ale 

Tehnologiei și ale Pandemiei actuale. 

Ca modalități de promovare a imaginii școlii ,eu consider mai importante: 
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▪ populariarea rezultatelor școlare obținute la Evaluarea Națională și la concursuri;

▪ prezentarea exteriorului și interiorului școlii cu sala de sport, cu sălile de clasă frumos

amenajate și dotate corespunător școlii online; 

▪ asigurarea unui climat de siguranță și sănătate;

▪ publicarea informațiilor către comunitatea locală cu ajutorul site-ului organizației școlare;

▪ publicarea activităților didactice și extrașcolare pe facebook;

▪ participarea la emisiuni televizate la posturile locale;

▪ conceperea și distribuirea în grădinițele și scolile din cartier a  pliantului și afișului de

popularizare a ofertei  școlare; 

▪ conceperea și distribuirea în grădinitele din cartier a unui CD cu activitățile extrașcolare

reprezentative desfășurate de elevii și profesorii și cu aspecte din laboratoarele și cabinetele școlii; 

▪ organizarea Zilei Porților Deschise;

▪ publicarea unui articol în presa locală despre oferta școlii;

▪ participarea la activități de voluntariat în cadrul comunității și popularizarea acestora în media

locală; 

▪ susținerea unor spectacole de teatru, dans și muzică în cadrul activităților festive desfășurate

pentru promovarea imaginii școlii. 

Promovarea imaginii școlii este o misiune frumoasă, dar și dificilă în același timp, deoarece 

implică muncă, timp fizic, profesionalism, resurse umane și materiale, tehnologie și multă, multă 

responsabilitate. 
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,,PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII- ȘCOALA ONLINE” 

PROF. ÎNV. PRIMAR, IORDACHE MIHAELA         

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BORCEA, CĂLĂRAȘI 

Desfășurarea activităților cotidiene, în zilele pe care le trăim, a devenit treptat mai greu de 

gestionat și ne este din ce în ce mai greu să avem un management al timpului bine definit. De aceea, 

când vine vorba de educație şi de volumul considerabil de informaţie, un sistem online/digital de 

predare al acestuia devine din ce în ce mai captivant, mai provocator, mai ofertant pentru majoritatea 

cadrelor didactice, dar mai ales devine o invitaţie de nerefuzat pentru copiii iubitori de tehnologie . 

În ultimii ani se vorbește tot mai mult despre învățarea online și cum o afectează pe cea clasică astfel 

încât, în timp, s-au format mai mult sau mai puțin două grupuri: pro și contra. Chiar dacă aceste stiluri 

educaționale au ambele limitări, dar și puncte forte, un mix al acestora ar fi abordarea ideală pentru 

dezvoltarea optimă a copiilor noștri. 

Școala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să 

înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor. Fiecare trebuie să dea dovadă de maturitate 

profesională şi expertiză, generator de bune practici în mediul educaţional şcolar, flexilbilitate, 

creativitate, interes pentru modernizarea actului educațional și să se adapteze la nevoile și cerințele 

copiilor care sunt nativi digitali. 

Experimentele pe care le traversează sistemul de educație românesc în timpul crizei provocate 

de apariția coronavirusului ar trebui să ne ajute să construim un sistem hibrid:  on-line și off-line, 

astfel încât, instruirea online să vină ca o completare a educației tradiționale, prin utilizarea tehnicilor 

moderne și a tehnologiei în scopul atingerii unui nivel superior al procesului de predare-învățare-

evaluare. 

Învățământul on-line este un învățământ, în general, individual. În fața calculatorului. elevul 

primește lecții, materiale de studiu, sarcini de lucru pe care le accesează când dorește. Are un timp 

limită de postat cerințele profesorilor. Prezența părinților devine necesară și obligatorie. Aceștia își 

pot verifica mai ușor copiii, pot verifica dacă au făcut lecțiile și temele. Însă, viitorul nu aparține 

exclusiv învățământului on-line.  

Viitorul va fi o simbioză între clasic și modern, între tehnologie și tabla de la clasă, între 

conservatorismul profesorilor și maximizarea folosirii tehnologiei în a ușura accesul elevului la 

informație. Totuși, motivația, rămâne un factor esențial în tot acest proces. Este vorba despre 

motivația creatorilor de educație de a proiecta și a desfășura activități de învățare interactive, 

atractive, semnificative, autentice, dar și de motivația și disponibilitatea pentru învățare a 

beneficiarilor.   

Diferența este că acum, feedback-ul elevilor este mai dificil de obținut, iar impedimentele de 

ordin tehnic constituie câteodată o problemă serioasă. Cadrele didactice trebuie să dea dovadă de 

creativitate pedagogică pentru a trece dincolo de zona de confort, pentru a putea face lucrurile altfel, 

într-o perioadă care reprezintă un prim pas către tehnologizarea învățământului.  

Desfășurarea online a procesului instructiv -educativ a determinat o serie de provocări 

organizatorice, necesitatea adaptării din mers la cerințe informatice, nevoia de căutare a celor mai 

eficiente resurse: platforme de învățare, platforme de comunicare, tutoriale de sprijin, lecții -video, 
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filmulețe, jocuri, dezvoltarea și însușirea unor cunoștințe și competențe digitale, asigurarea 

parcurgerii ritmice a materiei și  pregătirea temeinică și eficientă a elevilor. 

Concluzionez că lecțiile online sunt un instrument de învățare încă prea nou pentru majoritatea 

profesorilor, elevilor părinților, deși reprezintă o componentă nelipsită a școlii viitorului. Educația 

online și cea tradițională trebuie dozate în proporții corecte astfel încât să asigure dezvoltarea 

armonioasă și echilibrată a copiilor.  

Oricum va arăta școala viitorului și oricât de tehnologizată va deveni, trebuie să ținem cont de 

nevoia umană de comunicare și interacțiune socială. Elevul are acces la informația digitală, dar nu 

are o obișnuință de a învăța în acest sens, numeroase studii arătând , anterior prezentului, că obișnuința 

elevilor de a utiliza device-urile este în direcția programelor de socializare, muzică și entertainment. 

Este un motiv în plus pentru care se evidențiază necesitatea utilizării unui număr de soluții și aplicații 

digitale pentru realizarea activităților didactice viitoare, având în vedere că unii elevi sunt puși în 

dificultate în momentul utilizării unor instrumente informatice cu conținut educativ. 

Învățământul este, fără îndoială, unul dintre domeniile de bază în care tehnologiile viitorului 

trebuie să ajungă, deoarece acestea au potențialul de a deschide noi orizonturi ale educației, cu 

experiențe de învățare interactive, moderne și de interes pentru noile generații. Sistemul educațional 

trebuie să pășească în viitor și trebuie să o facă cu pași destul de rapizi. Este important să reușim să 

ținem pasul cu tehnologia, să asigurăm condiții optime și stare de bine pentru toți actorii educaționali, 

să integrăm școala în societate, iar parteneri în învățare să fie copiii, părinții, dar și membrii 

comunității. 

Într-o școală a viitorului, elevii au cu adevărat oportunitatea să vină cu drag la școală, să își facă 

auzită vocea și să participe la procesul de luare a deciziilor privind traseul personal de dezvoltare. 

Aceasta este o necesitate care va asigura adaptarea lui în societatea mereu în schimbare, iar tehnologia 

îi poate ajuta pe elevi, într-un mod activ-participativ, să-și realizeze planurile de viitor modelate încă 

de la vârste fragede. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înțeleagă importanţa mediului şi a schimbărilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea 

transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica 

răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 

forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an 

la an. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, 

dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

tuturor, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid.  

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia nevoie:educație de 

calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, 

reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități 

extrașcolare. Școala, în ochii comunității este rezultatul unei munci constante. 
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Promovarea imaginii școlii in perioada pandemiei 

Iordănescu Valeria-Prof. psiholog CJRAE Argeș 

G.P.P. Lumea Copiilor Topoloveni și Liceu Teoretic Ion Mihalache Topoloveni 

Starea în care ne aflăm de aproape un an ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale 

care presupune adevărate revoluții, în ceea ce priveste predarea-invatarea si evaluarea. Aceste 

schimbări, ajustari, adaptari, s-au produs atat la 

profesori/elevi/părinți și implicit la consilierul școlar 

care are rolul de a asigura suport socio-emoțional în 

cele mai grele situații  și context educaționale. 

Profesorii consilieri au fost determinat să 

abordeze procesul consilierii dintr-o altă perspectivă 

prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-

face cu elevii/preșcolarii/părinții și colegii,  prin 

întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual.  

Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe 

relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților didactice, 

exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, a condus inițial la o serie blocaje atat din 

perspectiva profesorului cat si din perspectiva elevului.  

Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important 

părinților și elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor 

și multă determinare, se poate face progress, se pot încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

Situația nou generată, neexperimentată până în acest moment în nicio unitate de învățământ s-

a concretizat rapid într-o activitate de tip online, care a fost perceputa initial cu scepticism de către 

cei mai mulți profesori, elevi si părinți, urmând treptat o implementare generală, unde fiecare instituție 

și-a activat creativitatea și profesionalismul. Astfel, la nivel de CJRAE Arges, începând de luni 16 

noiembrie 2020, în intervalul orar 8.00-16.00, de luni până vineri specialiștii Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Argeș au venit în sprijinul părinților și elevilor prin intermediul 

unei linii TELVERDE (0800800352) și o adresă de e-mail (consiliere.cjraearges@gmail.com) pentru 

a  oferi sprijin și consiliere psihopedagogică vizând problemele emoționale și comportamentale ale 

copiilor. 

În acest context, profesorii consilieri au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt noile 

tehnologii de lucru în programele lor de activitate.  
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Organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai 

din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de 

instruire, ci mai ales a flexibilizării relației consilier-consiliat.  

În activitatea mea de consiliere din cadrul Gradiniței cu Program Prelungit Lumea Copiilor 

Topoloveni, cât și la nivelul Liceului Teoretic Ion Mihalache Topoloveni, s-au accesat diferite forme 

educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale (de la mijloace de comunicare informaționale 

precum Whatsapp, Facebook Messenger, e-mail, serviciul Drive, Skype, la platforme educaționale 

variate care au fost promovate în această perioadă pe internet și sunt în varianta free - Google Meet, 

Zoom și aplicații ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl, Digitaliada, până la platforme 

educaționale recomandate instituțional,Kinderpedia si actual Suita Google for Education, Google 

Classroom.  

În mod firesc, consilierea psihopedagogică a venit în sprijinul elevilor, părinților și cadrelor 

didactice, ceea ce este Esențial în Educație. 
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Promovarea imaginii școlii prin activitățile online 

IORGA MIHAELA         

Școala Gimnazială Cucuieți, comuna Dofteana, județul Bacău 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă la 

particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 

înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. 

Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală. O școală trebuie să producă și să ofere pieței 

ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis 

a elevilor și a părinților acestora. 

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de 

consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării 

unui parteneriat bine consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un 

ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum 

și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care 

presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din 

domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra 

ideilor generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a 

comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 
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Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ȘCOALA ONLINE 

Prof. înv. primar IORGOVAN CAMELIA 

Şcoala Gimnazială “Eftimie Murgu” Lugoj, jud. Timiş 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: școală – elevi - părinți. 

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructive-

educativ. Astfel, pentru a face mai uşoară înţelegerea ordinii efectuării operaţiilor şi având ca sursă 

de inspiraţie pagina de facebook pictezstele, am creat o poveste “Doctor de …. operaţii matematice”, 

antrenând elevii la discuţii. 

Aflându-ne în perioada stării de urgenţă, fiecare elev a avut la îndemână o mască chirurgicală. 

Pentru început ne-am “blindat” cu măşti chirurgicale, pe care elevii au scris “Doctor de …. operaţii 

matematice”. Copiii au fost foarte încântaţi şi au intrat repede în rolul unui doctor. Au notat şi în caiet 

acest titlu desenând un doctor. 

A urmat un dialog imaginându-ne că suntem la doctor: 

-Când mergem la doctor, ce face prima dată doctorul?

-Ne întreabă ce ne doare, apoi ne consultă.

-Cu ce instrument ne consultă?

-Cu stetoscopul.

-Cu ce semn distinct din matematică seamănă stetoscopul?

-Cu parenteze rotunde.

-Astfel, într-un exerciţiu în care avem paranteze rotunde, prima dată efectuăm operaţiile din

paranteză. 

Elevii au scris în caiet acest lucru, desenând cu  stetoscop. 

-Dacă suntem loviţi şi ne doare ceva, ce face doctorul?

-Ne pansează rana şi ne dă pastille.

Le voi arăta plasturi şi pastile pe care le-am asociat cu semnul înmulţirii şi semnul împărţirii,

iar apoi i-am întrebat: 

-Cu ce semne seamănă acestea?

-Cu semnul înmulţirii şi semnul împărţirii.

Le-am explicat că şi la matematică prima dată trebuie să rezolvăm operaţiile de ordinul II,

înmulţirea şi împărţirea, în ordinea în care sunt scrise. 
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-Dacă nu ne trece, ce trebuie să facem?

-Mergem la un doctor specialist şi eventual putem primi tratament injectabil.

Am asociat medicul specialist cu o trusă medicală reprezentând semnul adunării şi o seringă cu

semnul scăderii. 

Astfel elevii au înţeles că dacă într-un exerciţiu în care apar mai multe tipuri de operaţii, 

efectuăm mai întâi operaţiile de înmulţire şi împărţire, apoi operaţiile de adunare şi scădere, în ordinea 

în care apar.  

La sfârşitul orei elevii au recapitulat ordinea efectuării operaţiilor cu ajutorul unui PPT. 

Bibliografie: 

1. pagina de facebook pictezstele

2. pinterest
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. Primar, Iosif Andreea, 

Școala Gimnazială ,,Ion Basgan”, Focșani 

Idealul educațional prezent consideră pregătirea elevilor pentru viața reală punctul de referință 

în construirea discursului instructiv-educativ.  

Școala este locul în care elevii descoperă, experimentează, cercetează, anchetează, crează și 

evaluează prin intermediul propriului filtru de gândire, al ritmul individual de învățare, iar profesorul 

este cel care îi ajută să-și descopere aspirațiile, așteptările, motivațiile și îi îndrumă spre adevărul 

practic al vieții prin implicarea în contexte sau scenarii reale de învățare. 

Învățământul on-line reprezintă acum, forma de învățare la distanță, facilă, adecvată contextului 

în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de învățământ, public și privat, este închis. 

Acest proces de învӑțare este impus acum de această perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

Tehnologia digitală a facilitat continuarea învățării la distanță, în perioada suspendării 

cursurilor. Însă, trebuie subliniat faptul că, în învățământul românesc, demersurile de utilizare a 

intrumentelor și tehnologiilor digitale nu reprezintă o noutate; noutatea o reprezintă folosirea 

exclusivă a acestor mijloace de învățare. Așadar, procesul de predare învățare a devenit o provocare 

și este nevoie de o atitudine deschisă și flexibilă, pentru a evalua corect ce funcționează și ce nu, ce 

instrumente și  tehnologii sunt eficiente.  

Este important de înțeles că folosirea exclusivă a noilor strategii și tehnologii în mod eficient, 

nu înseamnă doar preluarea conținutului lecției și transmiterea lui folosind tehnologia. Acest proces 

de învățare reprezintă un șir de invenții noi și descoperiri, creativitate și comunicare eficientă și 

contribuie la consolidarea autonomiei învățării, la dezvoltarea abilităților de muncă independentă, la 

promovarea încrederii și a stării de bine a elevilor.  

În această perioadă, am conștientizat cu toții că școala trebuie să țină pasul cu tehnologia, să 

înțeleagă și să anticipeze impactul asupra modului de învățare. Fiecare cadru didactic a fost nevoit să 

creeze un mediu adecvat pentru pregătirea unor activităţi de învăţare care să faciliteze utilizarea 

tehnologiilor de către elevi, cu scopul de a învăţa şi de a comunica. Să fii pregătit să utilizezi noile 

tehnologii şi să ştii cum acestea pot sprijini activităţile de învăţare ale elevilor, au devenit competenţe 

profesionale necesare ale fiecărui profesor. Dascălii trebuie să fie pregătiţi să-i facă pe elevi să 

beneficieze de avantajele pe care tehnologiile le pot oferi. 

Resursele on-line utilizate pot stimula şi dezvolta potenţialul cognitiv multiplu al elevilor, pot 

contribui la dezvoltarea abilităţilor de gândire de nivel superior, pot orienta procesul de instruire către 

interesele studenților și nu în ultimul rând pot dezvolta următoarele abilităţile ale elevilor: competențe 

digitale; responsabilitate şi capacitate de adaptare; abilităţi de comunicare; creativitate şi curiozitate 

intelectuală; gândire critică şi gândire sistemică; informaţii şi abilităţi media; abilităţi interpersonale 

şi de colaborare; identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor; auto-formare; 

responsabilitatea socială 

În această perioadă, de predare în online, am utilizat la nivelul Școlii Gimnaziale ,,Ion Basgan 

”platforma educațională Adservio, cu ajutorul căreia  am lansat invitații elevilor, am încărcat teme și 

activități, am selectat resurse educaționale și mijloace pentru învățarea online și am desfășurat lecții 

online, folosind aplicația Zoom. De asemenea am selectat, am folosit și am adaptat modalități și 
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variante ale metodelor interactive, în functie de specificul vârstei elevilor, asigurându-le un caracter 

ludic, activizant și interactiv. Am folosit diverse platforme educaționale și am creat numeroase resurse 

educaționale atractive cu ajutorul unor aplicații precum: Wordwall, Quizizz, Kahoot,Twinkl, table 

interactive Zoom, Whiteboard  etc. 

În cadrul activitătii online, elevii au avut reacții pozitive, au manifestat curiozitate, inițiativă și 

creativitate. Au participat activ în realizarea sarcinilor, fiind încântați de activitățile desfășurate, și-

au dezvoltat competențe digitale prin utilizarea în activitățile de învățare a unor aplicații ale 

dispozitivelor digitale. Am răspuns într-un mod pozitiv atitudinii elevilor, evidențiindu-le reușitele și 

progresele și motivându-i pentru activitățile viitoare.  

Copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul digital care este dinamic, colorat, interactiv, 

descoperă cu entuziasm resurse educaționale, înțeleg cu ușurință, își aprofundează noțiuni de școală 

sub formă de jocuri interactive. Acest mediu digital contribuie la schimbarea atitudinii copiilor față 

de învățare și față de pregătirea temelor zilnice. De aceea, cred că platformele digitale și resursele 

educaționale on-line vor fi utilizate cu succes și în continuare în mediul educațional, datorită 

accesibilității și  atractivității lor. 

Învățarea online ar trebui privită ca o completare și o extensie a formelor clasice de învățare. 

Succesul învățământului on-line este o urmare a unui efort colaborativ dintre cadru didactic, 

informatician, manager școlar, performativitatea rețelei de comunicare, elevi, părinți etc. și nu un 

atribut exclusiv al profesorului. Indiferent de provocările acestei perioade, consider că desfășurarea 

cursurilor în mediul online a fost un bun prilej de testare și depășire a propriilor limite, de reinventare 

și nu în ultimul rând de conectare la tot ceea ce înseamnă tehnică modernă. 

Bibliografie: 

          Botnariuc P., Cucoş C., Glava C., ŞCOALA ONLINE - Elemente pentru inovarea Educației, 

Editura Universității din Bucureşti, Bucureşti, 2020. 

,,Școala online. Elemente pentru inovarea educației”Raport de cercetare evaluativă, Editura 

Universității din Bucuresti, mai,2020; 

Pavel Cerbușca- Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență. Analiza a 

politicilor educaționale în condițiile stării de urgență, Chișinău 2020. 
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Promovarea imaginii școlii în mediul on-line 

Prof. înv. primar: Iosif  Elena   

Școala Gimnazială Nr. 1 Jegălia 

Așa cum ne-am obișnuit, cu atât mai mult în ultima perioadă, schimbările care intervin în 

societate, atrag inevitabil necesitatea adaptării tuturor resurselor educaționale implicate în vederea 

eficientizării procesului instructiv-educativ. Beneficiarii educației, atât cei direcți cât și cei indirecți , 

au nevoi diferite, cel puțin din perspectiva  mediului în care se desfășoară activitățile de învățar . 

Asfel, școala poate să-și promoveze imaginea în cadrul comunității locale și nu numai, cu condiția de 

a urmări și satisface permanent cerințele care apar la nivelul acesteia și stabilind care sunt modalitățile 

prin care se poate realiza acest lucru.   

După părerea mea, un rol extrem de important pentru atingerea acestui obiectiv, îl au cadrele 

didactice care, prin deschiderea către inovație de care dau dovadă, găsesc mai tot timpul soluții pentru 

lecții on-line cât mai atractive și cât mai eficiente. De asemenea, un alt rol pe care și-l asumă 

personalul didactic în ceea ce privește construirea imaginii unei școli, este acela de a menține interesul 

școlarilor și de a-i motiva să învețe . Această adaptare personalizată a cerințelor educaționale ivite 

într-un anumit context social nu poate avea ca urmare decât o imagine pozitivă a instituției respective 

prin asigurarea calității actului educațional . 

Un alt aspect extrem de important ce favorizează imaginea unei școli îl constituie rezultatele pe 

care elevii acesteia le obțin la concursuri școlare sau la examenele naționale pe care le susțin. Elevii 

care obțin rezultate foarte bune vor fi un motiv de mândrie pentru toți cei care au contribuit la 

realizarea acestora (elev – părinte – dascăl - școală – comunitate locală etc.). 

O altă modalitate prin care școala , ca instituție publică, se poate dezvolta este participarea la 

diverse evenimente socio – culturale ce au loc în cadrul comunității , cu mențiunea că  , în aceste 

vremuri , participarea are loc din fața unui dispozitiv și nu în mod efectiv fizic . . Aceste activități 

extrașcolare nu numai că valorifică interesele și aptitudinile beneficiarilor direcți ai educației , ci și 

evidențiază disponibilitatea implicării profesorilor cu scopul de  a crea o imagine pozitivă  și de a 

răspunde cerințelor și intereselor identificate . 

Mediul on –line oferă, de asemenea, nenumărate oportunități de a face cunoscută activitatea 

unei școli. Internetul oferă posibilitatea de a accesa rezultatele școlare obținute și performanțele unor 

activități, ceea ce duce, implicit, la o promovare a instituției respective prin intermediul unei 

platforme școlare. 

Ca o concluzie, imaginea unei școli poate fi semnificativ promovată, chiar și prin activitățile 

on-line, prin tot ceea ce oferă beneficiarilor: educație de calitate, ofertele educaționale, participarea 

la activități extrașcolare in mediul on-line, învățarea diferențiată, performanța școlară, buna 

comunicare și colaborare a tuturor celor implicați în procesul de învățare. 

Bibliografie: 

Blended learning in school education – guidelines for the start of the academic year 2020/21, 

European Commision (2020).
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Ce este valoros la școala online? 

Profesor învățământ primar Iosim Daniela 

Școala Gimnazială Nr. 25 Brașov 

Deși am o experiență de 35 ani ca învățătoare, anul 2020 a fost cea mai mare provocare pentru 

mine. Unii din cei 25 de copii de clasa a II-a cu care lucrez au fost uneori minuni, minuni digitale, 

„profesori” pentru colegii lor. Au învățat odată cu mine secretele platformei Google Classroom, 

participarea la întâlnirile online, partajarea ecranului sau încărcarea temelor. De multe ori au găsit 

rezolvări pentru unele situații mult mai repede decât mi-am imaginat.  

Discuțiile despre eficiența cursurilor online se îndreaptă în două direcții: 

1. nu are valoare, trebuie să ne întoarcem fizic la școală

2. este un fel modern de a privi școala, o cale de a participa la cursuri ale profesorilor de oriunde

din lume 

Cei care susțin una sau alta din cele două afirmații au trecut totul prin filtrul propriu, s-au 

raportat la situațiile trăite de copiii lor, de copiii cunoscuților. Mulți dintre cei ce nu văd valoarea 

școlii online sunt părinții care nu respectă regulile stabilite cu profesorul.  

Regulile pentru părinți cer: 

•Asigură un spațiu adecvat pentru desfășurarea orelor de curs!

•Verifică dacă și-a pregătit tot ce are nevoie pentru ziua respectivă!

• Supraveghează copilului pentru o perioadă de timp, până acesta învață să folosescă

instrumentele digitale! 

•Chiar dacă știi răspunsul la întrebările învățătoarei, nu răspunde în locul copilului!

•Nu-i oferi mâncare sau dulciuri în timpul orei!

•Tema este pentru copil, nu pentru părinte!

•Ascultă-l atunci când are de citit un text sau de povestit oral!

• Învață-l să ceară ajutor de câte ori nu găsește pe internet informații! Spune-i cât de periculoasă

poate fi  navigarea pe internet! 

• Spune-i cât este de important să respecte regulile activității online!

• Încurajează-l să păstreze camera video deschisă!

•Nu-ți exprima nemulțumirile în fața copilului, el va prelua supărarea ta!

Părinții se plâng de ineficiență, dar o lecție online nu poate transmite sau verifica același volum

de cunoștințe ca în 45 minute în clasă. Rolul activității independente rămâne același: dacă am înțeles 

și am învățat, pot rezolva singur cerințele.  

Părinții se plâng pentru orele petrecute lângă copil, susțin că sunt teme prea multe, dar la 

sfârșitul unei unități de învățare sunt nemulțumiți dacă copilul nu știe totul foarte bine. 

N-am auzit niciun părinte care să aprecieze faptul că nu mai trezește copilul așa de dimineață,

că nu mai parcurge un drum de 10, 20 sau mai multe minute până la școală, că nu mai duce ghiozdanul 

„atât de greu…”. N-am auzit pe nimeni bucurându-se de orele pe care le petrece alături de copil. 

Copiii, în schimb, spun că e minunat să fie tot timpul cu ei mama sau tata. 

Nu vreau să spun că școala online a făcut doar minuni, dar am în clasa mea copii care „au 

înflorit”. Mă gândesc la cei cu ritm mai lent de lucru care au lucrat în ritmul lor și au rezolvat toate 

cerințele. Mă gândesc la cei sensibili, nu prea vorbăreți, fără curajul de a vorbi liber, de a-și susține 

părerea. Aceștia s-au simțit în siguranță acasă, au învățat să deschidă microfonul și să vorbească, fără 

a fi întrerupți de colegi. Mă gândesc la cei care erau speriați de testele de evaluare, iar acum 

completează cu plăcere evaluările online. Toți scriu mai frumos, mai ordonat și folosesc stiloul fără 

a face prea multe greșeli  de scriere. Ca să-i pot asculta pe fiecare din ei citind un text sau povestind 
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oral, nu mi-ar ajunge timpul! Le-am cerut să facă înregistrări audio sau video sau  ChatterPix și am 

reușit să ascult fiecare copil. Observațiile sunt făcute individual și înregistrarea este refăcută. Iată un 

punct câștigat! Am înregistrat progrese mari aproape la toți copiii. 

Desigur că învățarea prin joc este perfectă pentru vârsta lor – 8 ani. Nu am renunțat la temele 

orale și scrise. Instrumentele online sunt extrem de multe și variate, de mare ajutor, dar ceea ce rămâne 

după orele de școală trebuie organizat și transmis corect. Aici se vede importanța cadrului didactic, 

relația armonioasă între copii și cadrul didactic, între părinți și copii și nu în ultimul rând între părinți 

și cadrul didactic. 

În urmă cu ani, se susținea ideea că dacă vrei să înveți, poți învăța oriunde, cu oricine, singur 

sau cu ajutor, oricând. A sosit momentul să dovedim că această afirmație este de actualitate mereu. 

Întoarcerea în clasă nu scutește copiii de a învăța, de a face teme, de a da evaluări.  

Copiii care au vrut să învețe, să afle lucruri noi, să aplice ce au învățat, să citească mai mult sau 

să participe la concursuri școlare, au făcut aceste lucruri și în această perioadă de școală online. Nu 

vom putea să ne oprim din folosirea a ceea ce am învățat să facem pe platforma Classroom, nu vom 

pierde această dezvoltare și ne vom digitaliza tot mai mult. Eu cred că rolul nostru, al 

învățătorului/profesorului este din ce în ce mai important. Suntem și vom rămâne exemple pentru 

elevii noștri, suntem cei care explică, orientează, îndrumă, nu putem fi înlocuiți de Google sau 

YouTube sau orice platformă de învățare.  

Această școală online ne-a schimbat pe toți: copii, părinți, profesori. Adaptarea este specifică 

omului, este transformarea care înseamnă schimbare, uneori în bine, alteori în rău. Sunt convinsă că 

pentru cei mai mulți a fost un lucru bun, o achiziție minunată, un mod de a face munca din fiecare zi 

mereu altfel. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

Prof. înv. preșcolar: Ioțu Nicoleta Daniela   

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Oravița 

Promovarea imaginii grădiniței noastre prin oferta educațională este una din țintele proiectului 

de dezvoltare instituțională. Prin oferta educațională grădinița noastră dă posibilitatea părinților să 

aleagă acivitățile opționale și extracurriculare la care doresc să participe copiii.  

Imaginea școlii este un concept destul de nou în evoluția învățământului de la noi din țară. 

Multă vreme școala românească nu s-a preocupat în mod deosebit de aceast aspect. Mult timp s-a 

crezut că avem un sistem competitiv, că putem să fim liniștiți și mulțumiți cu acesta. Reconectarea la 

realitățile continentului din care facem parte, produsă în ultimele trei decenii, ne-a pus în față o altă 

imagine a școlii. S-a constat că acest subsistem al societății a rămas destul de mult în urmă și că nu 

mai corespunde nevoilor actuale.  

O serie de măsuri legislative și administrative au fost luate pentru modernizarea și adaptarea 

școlii la cerințele unei societăți în continuă schimbare. Rezultatele de ansamblu sunt modeste, se lasă 

încă așteptate, semn că regândirea sistemului s-a făcut doar pe anumite segmente și că există fracturi 

serioase între componente, generatoare de incoerență. Este nevoie de o filozofie a educației și de o 

pragmatică a acesteia la care factorii de decizie nu au încă acces, din motive atât obiective, cât și 

subiective.  

Grădinița este o instituție de educație care are rol de a oferi sprijin educativ atât pentru copii cât 

și pentru părinți.Misiunea educatoarelor este de a promova un învățămânr deschis, flexibil capabil să 

asigure accesul egal la educație pentru toți copiii, indiferent de naționalitate, religie, rasă, deci să ofere 

șanse egale de dezvoltare tuturor copiilor.  

O şcoală performantă este o şcoală în care este promovată, susţinută şi dezvoltată o legătură 

puternică între profesori şi părinţi. Este un parteneriat în care, nu trebuie uitat niciodată copilul. 

Partener egal, alături de profesor în formarea personalităţii copilului este familia. Comunicarea, 

schimbul de informaţii privind copilul, trebuie să vină din ambele sensuri, studiile arătând că o bună 

relaţie părinte – profesor se corelează cu performanţa şcolară bună a copilului.  

Grădiniţa este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar 

şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente 

a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă 

o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind

astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia nevoie: 

educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare.  

Grădinița  noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. Educația de 

calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra 

imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece 

această imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid. 
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Şcoala  online, o nouă şcoală 

Iova Ramona      

G. P. N. Rusca-Montană, Caraş Severin 

Educaţia stă la baza dezvoltării personalităţii fiecărui individ şi joacă un rol decisiv în formarea 

concepţiei despre viaţă şi lume. 

În anul 2020, în secolul vitezei, în era tehnologiei, sistemul de învăţământ a fost pus în faţa unei 

situaţii necunoscute pentru care a trebuit să se găsească soluţii , astfel încât elevii să nu fie afectaţi de 

încetarea cursurilor. 

Jean Piaget conturează în lucrările sale de specialitate principalul obiectiv al educaţiei spunând: 

“Principalul obiectiv al educaţiei este acela de a forma oameni capabili să realizeze acţiuni noi, nu 

numai să repete ce au făcut generaţiile anterioare – oameni care să fie creativi, inventivi şi cu dorinţa 

de a investiga.” 

Revenind la cuvintele lui Jean Piaget referitoare la obiectivele educaţiei , putem spune că în 

aceste momente cadrele didactice şi-au demonstrat competenţele şi abilităţile necesare creării de 

medii educaţionale virtuale pentru a forma oameni inventivi şi creativi.  

Platformele educaţionale au reprezentat un mediu de lucru nou atât pentru elevi , cât şi pentru 

profesori. Dat fiind faptul că evoluţia societăţii pune accent pe utilizarea din ce în ce mai frecventă a 

tehologiei , utilizarea calculatorului în procesul educaţional reprezintă un factor esenţial în formarea 

competenţelor. Astfel a fost creată o nouă şcoală , şcoala online, dar şi o nouă clasă, clasa virtuală. În 

aceasta perioadă fiecare şcoală a optat pentru utilizarea unei anumite platforme: Kinderpedia, 

Classroom etc. 

Tehnologia face parte din viaţa noastră a tuturor, iar copiii din ziua de azi sunt atraşi în mod 

deosebit de mediul digital, dinamic, colorat, interactiv. Şcoala online a fost soluţia pe care educaşia 

o înaintează în contextul actualei pandemii.

Cu toate acestea, dificultăţile nu au întârziat să apară . Am constatat că monitorizarea învăţării 

este destul de greu de realizat. Lipseşte dialogul autentic cu clasa, nu pot urmări notiţele elevilor, este 

foarte dificilă administrarea probelor de evaluare. Unii elevi au asociat învăţarea online cu vacanţa, 

sau, din cauza confortului oferit de atmosfera de acasă, sunt cu mintea în altă parte, nu se pot 

concentra pe lecţiile onlie. Obişnuiţi să fie în mare măsură dirijaţi de profesori, unii copii s-au trezit 

confuzi deoarece trebuie să se organizeze mult mai autonom decât o făceau când mergeau la şcoală 

.Mulţi dintre ei constată că internetul trebuie folosit mai mult în scop informativ, educativ, nu doar 

ca divertisment. 

Şcoala online deşi nu este un impediment în educaţie, totuşi implică mai mult efort din partea 

profesorilor şi elevilor. Este nevoie de o dotare corespunzatoare: un PC, laptop, tablettă,telefon, 

conexiune la internet şi o bună gestionare a aplicaţiilor utilizate . Însă uneori, pot apărea probleme de 

conexiune, alteori elevii sunt prezenţi, dar nu sunt atenţi. Aş spune că este pentru un cadru didactic 

un adevărat “război” al nervilor. 

În concluzie, putem să remarcăm faptul că implicarea resurselor digitale în procesul 

educaţional, care să corespundă nevoilor şi particularităţilor grupului de copii, este încă o adevărată 

provocare.  
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PROMOVAREA IMAGINII  ŞCOLII 

Prof. înv. primar Iovǎnescu Simona Monica 

Şcoala Gimnazialǎ ,,George Gȃrda,, Mǎnǎştiur, jud. Timiş 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, 

practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel 

de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 

național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 

Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează 

greu și se poate pierde rapid. 
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Şcoala online  – eşec sau oportunitate? 

Prof. pentru învăţământ preşcolar: Adina Iovin 

Anul care a trecut ne-a adus în pragul unei mari provocări, care a răscolit întreaga societate şi 

implicit educaţia: pandemia de COVID-19. Nevoită a se descurca în contextul distanţării fizice şi 

sociale, şcoala a trebuit să se reinventeze într-un timp extrem de scurt. De pe o zi pe alta s-a trecut 

din mediul fizic în cel virtual. Profesorii s-au adaptat din mers. Toate activităţile desfăşurate până 

atunci în intimitatea clasei, implicând doar eleviii şi profesorii, au devenit accesibile întregii familii. 

Părinţi, bunici, fraţi mai mici, toată lumea poate vedea/ asculta lecţia predată de doamna/ domnul.   

După primul val de online, în care cadrele didactice s-au descurcat cum au putut, au apărut 

platformele educaţionale salvatoare, oferind posibilitatea structurării materialelor predate şi a video-

lecţiilor într-o oarecare siguranţă în ceea ce priveşte protecţia datelor şi securitatea pe internet. Cu 

toate acestea, online-ul a adus cu sine destule probleme: refuzul profesorilor sau al copiilor de a se 

expune în mediul virtual, neputinţa copiilor de a se concentra în atmosfera informală din propria casă, 

lipsa device-urilor care să asigure fiecărui copil posibilitatea educării de la distanţă şi altele asemenea. 

Desigur, nu au lipsit nici situaţiile hilare, în care elevi sau profesori au devenit „virali” pe internet, cu 

momente amuzante sau gafe jenante. 

Opinia generală este că şcoala online este un compromis, dacă nu chiar un eşec, în ceea ce 

priveşte eficienţa învăţării. Totuşi în această perioadă a fost singura formă de educaţie posibilă. Şi 

consider că are părţile ei bune.  

În primul rând, faptul că la nivel preşcolar şi la ciclul primar a fost nevoie de asistenţa părinţilor 

la „lecţie” a oferit păsibilitatea stabilirii unei legături mai strânse între părinte şi profesor, aceştia 

devenind colegi de muncă şi coparteneri la educaţia copiilor într-un mod cu totul nou. În acest fel, 

părintele a putut să observe „la prima mână” activitatea cadrului didactic şi chiar să constate adesea 

că a face educaţie copiilor nu este un lucru uşor. Parteneriatul şcoală-familie a fost consolidat, 

implicând părintele în mod activ.  

De asemenea, cadrul didactic a avut ocazia de a da măsura priceperii sale, atât în ceea ce priveşte 

tehnologia, cât şi organizarea şi susţinerea activităţilor. Se poate spune că aceste lecţii deschise au 

oferit ocazia cadrului didactic de a-şi promova imaginea sieşi, promovând în acelaşi timp îmaginea 

şcolii din care face parte, prin fiecare şi oricare dintre activităţile pe care le-a conceput cu dăruire şi 

interes. Atât platformele educaţionale, cât şi aplicaţiile de social-media (facebook, whatsapp) au fost 

folosite în scopul postării activităţilor cadrului didactic, dar şi a produselor activităţii elevilor sau 

preşcolarilor implicaţi, educaţia şi şcoala acaparând astfel şi aplicaţiile de divertisment. 

Activităţile concepute pentru copii au fost adaptate, fiind folosite o serie de instrumente de lucru 

online, care au înviorat activităţile obişnuite, oferind copiilor un lucru mult dorit: jocuri (educative) 

pe calculator. Astfel, am învăţat să numărăm, să povestim, să cântăm, să realizăm lucrări artistice 

folosind instrumente precum: youtube, wordwall, liveworksheets, story-jumper, learning apps şi 

multe altele, care pot fi folosite în continuare la clasă, în activităţile de la şcoală/ grădiniţă. Fără 

presiunea acestei pandemii, aceste activităţi şi aplicaţii antrenante şi distractive şi-ar fi găsit locul 

mult mai lent în activităţile şcolare, dacă şi l-ar fi găsit vreodată. 

Indiferent de evoluţia pandemiei şi a societăţii, consider că online-ul  e aici ca să stea, întrucât 

tot ce s-a realizat în acest context, în ceea ce priveşte munca şi învăţatul de la distanţă sunt lucruri 
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câştigate, cu potenţial de utilizare şi în activităţile obişnuite de la clasă. În plus, anumite activităţi 

online pot (şi ar trebui) să continue în paralel cu cele clasice.1 

În cadrul şcolii schimbările par tot mai multe şi tot mai dese. Cadrul didactic este adesea copleşt 

de rapiditatea cu care trebuie să le facă faţă. În acest context, probabil că cea mai importantă 

competenţă pe care trebuie să ne-o formăm nouă înşine este aceea de a învăţa să învăţăm,  pentru a 

reuşi să ne adaptăm şi să ne reinventăm în permanenţă. 

1 Exemplu un test conceput pentru evaluare la nivel preşcolar: 

https://docs.google.com/forms/d/11zMZKO0OTgpH1YIvS521AQPaH5KZ9UCw4xHIznDIy0U/edit?usp=dri

ve_web  
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Instrumente digitale pentru organizarea activității   

de predare-învățare-evaluare online în învățământul primar 

Exemple de bună practică 

Profesor înv primar, Iovițe Mihaela-Cătălina   

Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare și Sfânt” Dobrovăț, Iași 

Andrew Carnegie spune: ,,Dă unui om un pește și îl hrănești o zi. Învață-l să pescuiască și îl 

hrănești pentru toată viața”. Pornind de la acest citat consider că învățarea, indiferent unde are loc,  

trebuie să fie  organizată gradul și diferențiat astfel încât să se constate o modificare a 

comportamentului, care să fie de durată, să persiste în timp.   

Contează cel mai mult cum învățăm. Învățarea școlară devine eficientă  prin utilizarea unor 

strategii interactive, centrate pe elev, care să le dezvolte cele opt competențe cheie.  

 Școala online a fost o provocare pentru profesori, elevi, părinți. Datorită digitalizării copiii 

beneficiază de  o explozie informațională, cu o multitudine de canale de comunicare și informații. A 

trebuit să mă adaptez noilor cerințe - învățământ  online, să  identific cele mai utile, atractive, 

instrumente digitale pe care să le utilizez în activitățile cu elevii. Formarea mea profesională în 

educație intensiv digitală a fost posibilă datorită unor oameni minunați din cadrul Asociației Techsoup 

România. La rândul meu, am instruit părinții și elevii să utilizeze aceste instrumente digitale, 

descoperite în cadrul cursului parcurs gratuit.  

Am început pregătirea elevilor cu un joc privind siguranța pe internet. Acest joc se numește 

Interland, în care copiii descoperă și dezvoltă abilități pentru a fi buni digitali. La finalizarea fiecărei 

provocări elevii primesc un certificat. Exemplul de mai jos certifică faptul că elevii clasei a IV-a s-au 

dovedit  puternici pe Internet, deoarece pot să creeze parole puternice cu scopul de a-și proteja 

informațiile. 

Activitățile online s-au desfășurat sincron și asincron. Asincron, lucram în Classroom. Sincron, 

ne întâlneam pe Google Meet. Am utilizat tabla Jamboard și Whiteboard. În cadrul activităților de 

predare-învățare am utilizat Youtube, Google Earth, Google Maps, Stellarium, Explore.org, iar elevii 

au avut posibilitatea de a descoperi informații noi și au reușit să exploreze și să utilizeze singuri aceste 

instrumente digitale. Pentru a implica elevii activ în activități, am parcurs diferite sarcini de lucru prin  

utilizarea unor aplicații interactive, precum: Padlet, Edpuzzle, PhET, WordArt, Canva, ChaterPix 

Kids, Quik, Stop Motion. 
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Evaluarea a fost ca o joacă. Am utilizat metoda - turul galeriei, în padlet, iar în evaluările 

formative și sumative am utilizat instrumentele digitale: Wordwall, Quizizz, Kahoot, Asq. Aceste 

instrumente sunt foarte utile întrucât  elevul și profesorul primesc imediat feedback, iar profesorul 

oferă sprijin imediat pentru atingerea obiectivelor de învățare. 

În urma acestei experiențe, consider că învățământul online poate fi foarte plăcut, antrenant, 

captivant și formează capacități digitale atât elevilor cât și profesorilor, părinților.  
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Promovarea imaginii școlii prin activități organizate online 

Prof. Înv. Primar Irimia Anca 

Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara, jud. Hunedoara 

Profesorii din România sunt acum provocați să se adapteze rapid și să transmită un mesaj 

important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile 

tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, 

putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent . 

Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să coordoneze 

organizarea școlii online și profesorii să comunice cu fiecare clasă în parte, în grupuri de 

mesagerie instantă organizate în prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire 

și un efort mai mare de coordonare pentru profesori. Chiar dacă nu va putea fi recuperată întru 

totul interacțiunea din clasa fizică și nu toate orele vor putea fi organizate online, exemplele 

reușite ale celor care au început deja să aplice aceste măsuri arată că oricât de anevoios, procesul 

este fezabil, cu motivație și multă răbdare. Succesul unui astfel de demers ține în tâi de toate de 

o planificare cât mai bună.

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, aveți nevoie de trei 

tipuri de resurse: 

1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Mai jos, explicăm

pas cu pas cele mai eficiente platforme pe care le folosesc deja profesorii – Zoom și Google 

Meet (cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire online e similar și accesul e 

gratuit). 

2. Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente,

teste sau teme pentru acasă, între profesori și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care 

permite și feedback din partea profesorului. Aici recomandăm Google Classroom și alternative 

folosite de profesori, precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo. 

3. Resurse și aplicații de învățare pe care le poate crea profesorul sau resurse deja

existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le putem folosi atât în 

timpul lecțiilor live, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații 

precum ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada, precum și surse de 

inspirație pentru filme, teme și studiu individual. 

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de 

brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. 

S-a constatat o implicare mai activă a actorilor educaționali, alături de cadrele didactice, managerii

școlii, specialiști în educație, membrii comunității educaționale (elevi, părinți) dar au fost și

reprezentanți ai societății civile.

Conceptul cercetării a inclus politicile și modalitățile în care au fost oferite comunității 

educaționale instrumente eficiente de participare în evaluarea calității educației, inclusiv 

învățământul la distanță. O sursă importantă au fost platformele educaționale existente, dar și 

instrumentele digitale pentru asigurarea învățământului online, managementul timpului și a resurselor 

pentru elevi în condiții de criză. 

Majoritatea celor implicați sunt de acord că nu prea mai au valoare teoriile și dogmele însușite 

ani în șir, ci, mai importante sunt relațiile care se stabilesc între oameni, comunicarea eficientă și grija 

față de persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile care constituie fundamentul noii paradigme 

ale educației. S-a ajuns și la concluzia, că sistemul educațional tradițional trebuie resetat, fiind în mare 

parte rigid, fiind axat preponderent pe domeniul cognitiv și mai puțin pe cel afectiv și psihomotor. 
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Cu certitudine atât cadrele didactice dar și elevii trebuie să-și îmbunătățească substanțial 

abilitățile digitale, ceea ce va schimba calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie. În același 

timp și societatea civilă va trebui să fie conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii 

constructive de îmbunătățire, în special a modalităților de învățare de la distanță și a instrumentelor 

digitale. Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și comunicare 

eficientă, și va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi 

a încrederii și a stării de bine. 

Cursurile online nu sunt, în general, la fel de eficiente ca orele față-în-față, dar cu siguranță sunt 

mai bune decât nimic. În prezent, clasele virtuale permit elevilor să acceseze lecții și exerciții și să 

interacționeze cu profesorii în moduri care ar fi fost imposibil dacă o epidemie ar fi închis școlile 

chiar cu un deceniu sau două mai devreme. Așadar, s-ar putea să fim sceptici în ceea ce privește 

învățarea online, dar este timpul să o îmbrățișăm și să o îmbunătățim.  

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE: 
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PROMOVAREA ȘCOLII ÎN ON- LINE 

Profesor Irimia Carmen 

Liceul Economic „Virgil Madgearu‟ Constanța 

Azi, în era digitală, este foarte importantă promovarea  imaginii unităţilor şcolare. 

Odată cu liberul acces  al beneficiarilor la actul educațional nu doar în localitățile de proveniență 

alegerea  unei instituții de învățământ care să corespundă criteriilor de competențe, valori este 

esențială pentru obținerea țintei dorite de aceștia. 

Deși învățământul este obligatoriu parcursul educațional al unui elev este dat de un set de 

opțiuni. Fiecare elev are un nivel de așteptări și dorințe pe care caută să le regăsească în portofoliul 

educațional al unităților de învățământ. Odată cu evoluția tehnologică și cu cât oferta educațională 

este mai mare cu atât  cerințele  beneficiarilor sunt  tot mai complexe. 

De aici, necesitatea de promovare pe internet a unității de învățământ prin actiuni multiple și 

activități educative cât mai atractive și cât mai divers prezentate. În acest context, este necesar ca 

școala să vină în întâmpinarea nevoilor și așteptărilor cât mai diverse ale potențialilor beneficiari. 

Inițierea de activități cu partenerii educationali pentru promovarea ofertei educationale a unității 

de învățământ, participarea cu elevii și lectoratele organizate cu părinții acestora în mediul on- line 

permit interacțiunea prin cunoaștere directă  a mediului de studiu, a cadrelor didactice și ale viitorilor 

colegi. 

Prin activități on- line potențialii beneficiari pot primi informări eficiente asupra realizărilor 

obţinute de profesorii școlii în procesul instructiv-educativ, a performanţelor atinse de elevi la 

examenele naţionale şi concursuri școlare. Diversificarea modalităților și metodelor de promovare a 

imaginii unității de învățământ  prin realizarea de materiale promoţionale (reviste, filme, CD)  care 

să fie folosite cu diverse ocazii şi evenimente la care  participă (Ziua Liceului, Târguri educaţionale, 

Ziua Porţilor Deschise, Festivitatea de închidere şi deschidere a anului scolar), reactualizarea site-

ului școlii în vederea informării asupra activităţilor desfăşurate în timpul anului şcolar. 

Promovarea imaginii unității de învățământ se realizează și prin elaborarea unor proiecte la 

nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 

managementul instituțional. Astfel, activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției 

școlare. De aceea, identificarea elevilor cu abilităţi organizatorice în vederea implicării acestora în 

realizarea de acţiuni educative mai ales în mediul on- line și susţinerea iniţiativelor elevilor de a 

realiza acţiuni educative, de a organiza evenimente (Serbare de Crăciun, Dragobete) sunt esențiale.  

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată pozitiv într- un mediu  nelimitat (internetul) 

oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie:  

 informaţii cu privire la oferta educaţională,  

 programele și proiectele educaţionale,  

 baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare, 

 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară, 

 parteneriate la nivel local, judeţean, regional. 
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Organizarea activității educative în online 

Prof. Irimia Mioara 

Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza Tecuci 

În condițiile organizării lecțiilor în online operăm foarte mult cu aplicații, fotografii, diagrame, 

animații, videoclipuri, cărți digitale. 

Predarea la distanță se realizează prin intermediul instrumentelor web, necesită stabilirea de 

reguli și strategii clare și impune, în mod clar, mai ales la ciclul primar, colaborarea cu părinții. 

Predarea în mediul online se poate desfășura sincron, asincron, sau în ambele variante - mixtă. 

Activitatea sincron este activitatea de interacțiune directă cu elevii, în care toată lumea este conectată 

în același timp, prin sisteme de conferință online, cum este meet, zoom, teams. Se apropie cel mai 

mult cu instrucțiunile tradiționale din clasă. Predarea asincron este activitatea de lucru individuală a 

elevilor, în momente și locații diferite. Cadrul didactic oferă sarcini de lucru elevilor pe care le 

primesc prin mesaj instant sau clasă virtuală ( google classroom), e-mail, apoi așteptăm feedback de 

la ei. Predarea mixtă este îmbinarea celor două tipuri de predare, sincron și asincron, adică o parte 

din lecții le facem față în față cu elevii, iar altele le expediem prin diferite surse de mesagerie. 

Avantajele activității sincron: 

- Elevii pot interacționa cu ușurință cu profesorii și alți elevi, ceea ce face posibilă activitatea

de grup; 

- Învățarea are loc în timp real, elevii pot primi feedback imediat;

- Învățarea sincronă le permite tuturor să pună întrebări și să obțină răspunsuri imediate;

Dezavantaje:

- Eficiența depinde mai mult de implicarea cadrului didactic decât a elevilor;

- Elevii trebuie să fie online;

- Dacă grupul de elevi este mai mare, unii pot crede că nu primesc atenția necesară.

Avantajele predării asincron:

- Învățarea este mult mai flexibilă;

- Elevii se pot implica indiferent de timp și de locație;

- Elevii au mai mult timp pentru a reflecta asupra materialului.

Dezavantajele predării asincron:

- Răspunsurile elevilor nu sunt imediate;

- Unii elevi se pot simți singuri, neinteracționând cu ceilalți;

- Învățarea este centrată pe elev, deci au nevoie de autodisciplină.

Preferabil ar fi alternarea predării sincrone cu cea asincron  astfel încât nici un elev să nu fie

nevoit să petreacă  prea mult timp în fața dispozitivelor. 

Există un inventar uriaș de resurse online pentru toate disciplinele. Totuși, cele mai potrivite 

sunt cele care: 

- Susțin formarea competențelor specifice prevăzute de programele școlare;

- Sunt adecvate vârstei, dezvoltării emoționale a copilului;

- Au valoare estetică;

- Susțin valori sociale;

- Au un format atractiv;

- Se utilizează cu ușurință;

- Sunt bazate preponderent pe activități practice;

- Susțin învățarea prin cooperare, precum și progresul individual;

- Încurajează elevii să pună întrebări, să reacționeze, să reflecteze;
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- Dezvoltă abilități de gândire critică și de luare a deciziilor.

Evident că alegerea resurselor și a tipului de predare ține de priceperea cadrului didactic în a 

utiliza diversele dispozitive, platforme online, site-uri, resurse în general și de gradul de 

înzestrare/dotare a elevilor cu tot ceea ce le este necesar pentru a putea participa la activitate. 
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE       

PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI ȘI AL INTERNETULUI 

Isac Rusalin 

Situația sanitară actuală a determinat ca asigurarea continuării procesului educațional în 

perioada in care cursurile sunt suspendate să se facă prin intermediul tehnologiei și al internetului. 

Învățarea în iystem online presupune utilizarea mijloacelor educaționale digitale și de 

comunicare: 

- platforme digitale educaționale sau destinate creării și partajării resurselor educaționale

deschise 

- aplicații destinate comunicării on-line specifice dispozitivelor mobile (telefon, tabletă,

laptop); 

- resurse informaționale digitale: lecție, test, imagini, modele etc. ce pot fi folosite în procesul

educațional și sunt disponibile pe platforme digitale educaționale 

În vederea organizării și desfășurării activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al 

internetului, unitatea de învățământ va parcurge următoarele etape: 

a) evaluarea capacității de a desfășura activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al

internetului, în vederea stabilirii necesarului de resurse informaționale și de resurse umane formate; 

b) identificarea de soluții, în colaborare cu alte autorități și instituții publice, organizații

nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea resurselor desfășurării activității în 

unitățile de învățământ; 

c) asigurarea de resurse pentru familiarizarea cadrelor didactice cu aplicații, platforme și alte

resurse educaționale, respectiv oferte de seminare online, cursuri online, tutoriale video; 

d) colectarea datelor statistice cu privire la accesul preșcolarilor/elevilor la mijloacele

tehnologiei, servicii de internet, telefonie, radio și TV, platforme și resurse disponibile, în vederea 

proiectării activității-suport pentru învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

e) implementarea soluțiilor identificate, în unitatea de învățământ;

f) valorificarea rezultatelor obținute prin monitorizare și feedback, pentru îmbunătățirea

activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului. 

În funcţie de abilităţile şi nevoile cursanţilor şi de posibilităţile instituţiei de învăţământ, pot fi 

utilizate pentru dezvoltarea de competenţe specifice disciplinelor, mai multe tipuri de instruire care 

utilizează mediul virtual. 

1. Învăţarea individuală - oferă posibilitatea învăţării în propriul ritm, a utilizării propriului stil

de învăţare. Materialele didactice utilizate în învăţarea individuală a conţinuturilor specifice 

disciplinelor sunt oferite online, permițând desfăşurarea unor activităţi de monitorizare şi feedback. 

2. Învăţarea individuală asistată, presupune sprijinul unui îndrumător, care îndrumă cursantul

în situaţii speciale, în faza finală de evaluare, sau permanent, pe tot parcursul procesului de învăţare. 

3. Învăţarea în clasa virtuală se poate desfăşura fie sincron, fie asincron (lecţia online asincronă,

spre deosebire de lecţia clasică, poate fi accesată oriunde şi oricând) şi presupune existenţa unui spaţiu 

online privat. O clasă virtuală, la fel ca şi clasa tradiţională, permite participarea în timp real la lecţii 

şi discuţii. În clasa virtuală există activităţi de învăţare individuală sau în grup, discuţii; teste; teme 

pentru acasă 

4. Învăţarea combinată denumită şi învăţare mixtă presupune combinarea din partea cadrului

didactic a două categorii de activităţi şi resurse pentru realizarea instruirii: unele tradiţionale sau 

clasice şi altele virtuale sau online. Astfel, profesorul realizează introducerea într-o unitate de învăţare 

în mod tradiţional, după care, solicită cursanţilor să utilizeze materiale de învăţare disponibile online. 
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Învățământul la distanță, fiind o etapă nouă și specifică în organizarea procesului educațional, 

deși a provocat uneori tensiune și frustrare, dar în mare parte a devenit o alternativă importantă de 

reformare a întregului sistem educațional tradițional. Dincolo de acumularea de cunoștințe și 

dezvoltarea competențelor, s-a demonstrat că scoală ar trebui să fie pregătită să se adapteze la diverse 

contexte ale realității, să trezească emoții și atitudini, să clădească caractere, într-un context valoric. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Ispas Florina 

Perioada izolării este foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă 

schimbările de rutină care apar, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice 

și cele de la muncă în același timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului. 

Fiecare an școlar vine cu noi provocări, pe diverse nivele, fie că ești elev, cadru didactic sau 

părinte. Provocările pot aduce plus valoare dacă sunt privite cu deschidere, creativitate, 

transformându-se în unelte cu care vom putea modela mintea și sufletul copilului care ne pășește cu 

sfială în clasă. 

Învățarea la distanță din această perioadă este o astfel de provocare și pentru cadrele didactice 

de la grădiniță  care au reușit să se adapteze în scurt timp la cerințele actuale și au planificat, organizat 

și desfășurat activități educative folosindu-se de mijloacele moderne de predare. Multe din activitățile 

zilnice au fost transformate și adaptate pe placul preșcolarilor. 

Comunicarea temelor de studiu a săptămânii în curs, sugestiile de activități, de experimente și 

materialele informaționale pe tema de studiu, au constituit la nivel de fiecare grupă de învățare 

principala preocupare a cadrelor didactice. Selecția materialelor și a resurselor prezentate și propuse 

părinților s-a făcut având în vedere specificitatea învățământului preșcolar. În cazul meu, am propus 

materiale adaptate nu doar nivelului de vârstă, ci și nevoilor speciale ale copiilor cu CES, înscriși la 

grupă. 

Activitățile propuse de cadrele didactice au fost însoțite de explicații detaliate, folosindu-se 

imagini sugestive preluate de pe site-uri educaționale și adaptate tematicilor abordate. Unele dintre 

colege au realizat filmulețe proprii pe care le-au oferit părinților drept model de activitate. Sursele de 

inspirație au fost variate: precum medii colaborative de genul Twinkl, Kidibot, Kinderpedia, 

Kidsopia, Piticlic, Didactic, Pinterest, videoclipuri educative găsite ca sugestii în grupurile de discuţii 

ale educatoarelor la nivel naţional, materiale, aplicații, instrumente digitale propuse de 

digital.educred.ro (portal pus la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării). 

O altă provocare pe care cadrele didactice din grădiniță o au este menținerea unei stări de spirit 

sănătoase a copilului și a familiei cu care își petrece acesta timpul. Activitățile de dezvoltare 

personală, care într-o zi de școală normală păreau o banalitate, s-au transformat în jocuri ce au același 

substrat: menținerea echilibrului emoțional. 

Feedback-ul și produsele finale, sub formă de poze și filmulețe făcute și trimise de părinți, au 

fost postate pe fiecare grup de discuție a părinților. 

Părinții preșcolarilor noștri au avut întotdeauna un rol important și bine definit atât în crearea 

unui climat prietenos de învățare cât și în dezvoltarea relațiilor parteneriale, aceștia fiind permanent 
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implicați în viața grădiniței. Acest parteneriat s-a materializat și de această dată prin deschiderea și 

receptivitatea părinților care au făcut ca în această perioadă comunicarea și colaborarea să fie în 

beneficiul copilului, fiecare implicându-se în măsura posibilităţilor, în realizarea a măcar o parte din 

activităţile sugerate, alături de copii. Unii dintre părinți au preluat inițiativa și au desfășurat activități 

în plus față de cele propuse de colegele educatoare, fapt ce dovedește o colaborarea eficientă cu 

educatoarele și încredere reciprocă. 

Părinții și-au luat în serios rolul de parteneri educaționali și au venit, în această perioadă, în 

sprijinul cadrelor didactice prin tot ceea ce au întreprins, la sugestiile și îndrumările educatoarelor. 
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EU CODE WEEK LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 4,     

GPP DUMBRAVA MINUNATĂ ȘI ÎN PROIECTELE ETWINNING 

(ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE) 

Ispir Iuliana-Florentina 

Școala Gimnazială Nr. 4,       

Structură Grădinița Dumbrava Minunată, Rm. Vâlcea 

Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă sesiune de codare din săptămâna EU Code Week – 10-

25 octombrie 2020! 

Suntem noi Piticii Năzdrăvani și vă prezentăm activitatea noastră. 

Ce noroc pe noi că lucrăm în proiecte eTwinning, dar și că pandemia cu codul roșu a venit peste 

noi, după ce am realizat o frumoasă activitate de codare, fără calculator! Să vă spunem și despre ce 

este vorba:  

- În cadrul proiectelor etwinning – „My City, My Story/Benim Şehrim, Benim Hikayem” și

„Unforgettable Fairy Tales/Kaybol(may)an Masal Kahramanlarımız”, realizate în colaborare cu 

parteneri din Turcia, Italia, Georgia, Albania, Azerbaijan, Lituania etc. și coordinate de către 

doamnele profesor pentru învățământ preșcolar: Ispir Iuliana și Vlad Alexandra, am avut ca temă de 

colaborare programarea.  

Destul de ușor pentru elevii din ciclul gimnazial/liceal, dar dificil pentru noi, preșcolarii. Și 

atunci, creativitatea noastră cumulată cu cea a doamnelor profesor, dar și ajutorul primit din partea 

ambasadorilor programatori, ne-a făcut să realizăm o interesantă activitate de programare fără 

calculator.  

Acestea sunt activități premergătoare programării de mai târziu din școală, iar noi ne-am 

mobilizat să le realizăm cu succes. 

Acum ați văzut ce alte preocupări avem noi la grădiniță, în afara celor de socializare și 

acomodare? 

Atunci, nu ne rămâne decât să sperăm că v-am captat atenția și că v-a plăcut ce ați văzut! 

La revedere! 
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Promovarea imaginii școlii – Școala online   

Importanța activităților educative realizate online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Istók Éva, prof. matematică    

Școala Gimnazială „Petőfi Sándor”, Tg. Secuiesc 

Promovarea imaginii unității școlare reprezintă pentru noi o prioritate, o condiție esențială 

pentru o bună colaborare între partenerii educaționali: școală – elevi – părinți. 

Relațiile de colaborare dintre cadrele didactice și părinți întăresc identitatea școlii, sporesc 

prestigiul instituțional și personal al celor implicați, astfel crează și promovează o imagine pozitivă 

în comunitate. Școala trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe atât din partea 

societății, cât și din partea elevilor, părinților. Schimbările frecvente și de multe ori neanticipate nu 

trebuie considerate piedici în activitatea didactică, ci mai degrabă provocări. 

În situația special creată de pandemia globală școlile au fost nevoite să regândească și să 

reorganizeze atât activitățile didactice cât și cele extracurriculare. Școala online nu s-ar fi realizat fără 

deschiderea la nou a cadrelor didactice, fără perseverența acestora în a găsi diferite metode și căi de 

acces pentru a menține legătura cu elevii și părinții. Pâna la configurarea platformei unice GSuite, 

pagina web a școlii a devenit o altă formă de promovare a imaginii instituției; mai multe cadre au 

postat diferite materiale didactice care puteau fi accesate de către elevi și părinți. Prin calitatea și 

exigența materialelor postate s-a transmis un mesaj pozitiv familiilor – școala este alături de voi, 

împreună vom reuși! 

În special la clasele primare, dar și la clasele gimnaziale, implicarea mai accentuată a părinților 

în activitățile educative a devenit foarte importantă: cadrele didactice trebuie să-i îndrume cum pot fi 

mai eficienți, să ofere ajutor privind aspectele metodologice, organizarea programului de învățare. 

Atitudinea întregului colectiv, fiecare gest și mesaj din partea învățătorilor/ profesorilor a fost și este 

în același timp și un mesaj de promovare a școlii transmis comunității. Lecțiile și testele digitale 

publicate pe diferite platforme educaționale publice (didactic.ro, redmenta.com, wordwall.net, 

LearningApps.org etc.) precum și împărtășirea în grupuri de lucru a bunelor practici, au contribuit la 

promovarea imaginii școlii și a colectivului didactic. 

Activitatățile extracurriculare sunt o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia 

orice cadru didactic, în special diriginții, trebuie să-i acorde atenţie sporită. Mai ales în mediul online 

trebuie să se adopte o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu 

elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În perioada carantinei mai mulți elevi, având sprijinul permanent al dirigintelui, au răspuns la 

provocarea lansată de Getty Museum, Los Angeles, și au reprodus opere de artă (la alegere liberă), 

folosindu-se de obiecte găsite prin casă. Imaginile rezultate au fost popularizate atât pe pagina web a 

școlii cât și în presa locală. Prin proiectul lansat de CJRAE Covasna, Spune cum te simți, arată-ne 

cine ești! (cu masca sau scutul împotriva pandemiei), mai mulți copii au ales să împărtășească trăirile 

lor generate de situația creată de pandemie, realizând desene și fotografii ce puteau fi vizionate în 

cadrul expoziției virtuale pe site-ul cjraecovasna.ro. 

Ca rezultat al creativității diriginților și a posibilităților oferite de Internet (de ex. Flipsnack) s-

au realizat felicitări și montaje online de Ziua Mamei și de Crăciun, precum și o revistă online a școlii. 

Toate acestea au putut fi accesate și de către părinții elevilor, ceea ce a avut un impact benefic, a 

contribuit la consolidarea încrederii acordate școlii și cadrelor didactice. 
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Deși educația de calitate este cea mai bună promovare, școala trebuie să fie pregătită să ofere 

beneficiarilor (elevi, părinți) ceea ce doresc: siguranță în școală, proiecte educaționale, ateliere de 

creație, programe în partenariat cu alte instituții – o ofertă educațională complexă. Pentru a rămâne 

competitivi școala trebuie găsească cele mai eficiente căi de promovare, să profite de toate 

posibilitățile existente.  

Internetul, privit de unii cu reticență inițial, este un mediu de promovare infinit, prin care școala 

își poate construi o imagine. Mesajele transmise beneficiarilor direcți și indirecți, trebuie să fie 

concludente, să exprime specificul și viziunea unității și să mențină școala în atenția generală a 

comunității. 
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EDUCAȚIA DIGITALĂ ESTE ACTIVIZANTĂ PENTRU CĂ......... 

Istrate Mihaela, Prof. Chimie- fizică       

Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu’’ Târnăveni, Judeţul Mureş 

Digitalizarea este una din orientările care a schimbat şi schimbă semnificativ modul în care 

trăim, devenim, profesăm, ofertăm servicii, producem diferite produse. Şi în domeniul educaţional, 

efectele digitalizării sunt semnificative, astfel încât s-a introdus conceptul de educaţie digitală.  

Aceasta reprezintă un tip de educaţie care vizează formarea de competenţe (cunoştinţe, abilităţi 

şi atitudini) digitale, care reprezintă o categorie de competenţe transversale ce permit operarea 

eficientă cu diverse instrumente de software, informarea cu ajutorul sistemelor electronice şi tehnice, 

utilizarea critică şi creativă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, rezolvarea de probleme în 

contexte digitale (M.-D. Bocoș, (coord.), 2016) 

Pedagogia modernă, interactivă se află într-o continuă căutare de soluţii de proiectare 

curriculară şi aplicare de sisteme de formare care să facă posibilă mai multă acţiune şi interacţiune în 

învăţare.  

Importanța utilizării instrumentelor digitale în demersul didactic: 

• Feedback imediat pentru elev și profesor

•Centralizarea și stocarea rezultatelor

•Obiectivitatea evaluării rezultatelor

•Diversificarea modalităților de evaluare

• Interactivitate

•Dezvoltarea perspicacității, atenţiei, distributivității şi creativității

Învăţarea electronică constituie o metodă didactică activă pentru că: 

• pune elevul în interacţiune, interactivitate şi comunicare foarte rapidă şi mult intensificată

• computerul este valorificat ca resursă curriculară/ obiect de mediere pedagogică promovându-

se un model triunghiular de interacţiune mediată: EDUCATOR- COMPUTER- EDUCAT 

• computerul permite formarea unui sistem coerent de reprezentări corecte; aceşti paşi intuitivi

vor conduce la formarea stagiilor reflexive care vor sta la baza cunoaşterii obiective 

• elevul pune în practică un proiect personal care îl obligă să adopte o atitudine activă şi

interactivă, să reflecteze, să caute, să verifice, să relaţioneze, să gândeasă critic, să-şi imagineze, să 

îşi structureze diferitele tipuri de demersuri cognitive şi metacognitive- adesea el poate evada în lumi 

imaginare, în care el însuşi este actorul 

• are conotaţii ludice, care antrenează elevul în activitate şi îl sprijină în realizarea descoperirii

• permite personalizarea actului educaţional, valorizând opţiunile individuale ale elevilor,

conferindu-le libertate de acţiune cognitivă şi inducându-le o stare de plăcere de învăţare 

Avantajele utilizării instrumentelor digitale în demersul didactic: 

•Elevii își dezvoltă competența digitală;

• Procesul de predare, învățare, evaluare este activizant, elevii pot colabora, pot învăța împreună

sau pot concura unii cu alți; 

•Elevii se pot autoevalua, putând vizualiza la final soluția corectă pentru fiecare întrebare la

care au răspuns eronat; 

• Îmbină metodele didactice tradiționale cu cele moderne;

•Asigură un feed-back rapid;

•Corectarea greșelilor se face rapid;

• Stimularea capacității de învățare;
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•Creșterea motivației elevilor

Învăţarea chimei şi a fizicii cu ajutorul mijloacelor digitale, are avantaje incontestabile datorită 

expunerii directe şi rapide a cunoştinţelor urmărite, o imagine valorând cât o mie de cuvinte. Pentru 

a fi eficiente, mijloacele TIC (internet şi tehnologia comunicaţiilor) trebuie combinate cu tehnologii 

şi metode tradiţionale, astfel încât să conducă la îmbunătăţirea actului de predare şi de învăţare. 

Utilizarea calculatorului în activitatea de instruire conduce la dezvoltarea unor forme de 

organizare a instruirii care nu sunt posibile cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tradiţionale.  

Elevii pot modifica valorile unor parametrii, observa influenţele acestor modificări asupra 

desfăşurarii procesului sau fenomenului. În unele cazuri, modelul interactiv poate înlocui 

experimentul real, în special în cazul în care acest experiment este periculos sau necesită aparatura 

scumpă. Cu ajutorul lor, profesorul poate prezenta fenomenele, procesele mult mai intuitiv şi poate 

demonstra unele particularităţi ale proceselor şi fenomenelor. Aceasta duce la creşterea interesului 

elevilor pentru chimie şi fizică şi favorizează înţelegerea mai profundă a lor. 

Modelele computerizate ale lucrărilor de laborator imită lucrările efectuate de elevi în laborator. 

Chimia, cu toate că este o stiinţă a naturii cu o pregnantă tentă experimentală, procesul de predare-

învăţare fiind necesar să se realizeze în laboratorul de chimie, poate fi predată şi învăţată în sistem 

on-line, cu ajutorul programelor informatice dedicate îndeosebi structurii substanţelor, mecanismelor 

de reacţie, etc, nesesizabile cu ochiul liber. 

Calculatorul permite o  bună intuire a fenomenului studiat, pe baza repetării acestuia până la 

învăţarea deplină. 

Folosirea calculatorului solicită un studiu aprofundat al temei şi spirit de cercetare al elevului. 

Calculatorul nu poate însă înlocui profesorul, după cum cartea nu poate face să dispară lecţia 

de clasa şi nici nu se poate substitui celorlalte mijloace de învăţământ. 

Practica arată că pe măsura dezvoltării tehnicii şi tehnologiei învăţământului, sarcinile şcolii şi 

profesorilor cresc. 

Calculatorul poate să economisească timpul, elevii se pot corecta singuri cand greşesc, dar să 

nu uităm că rolul profesorului este imens, deoarece elevii asimilează mai bine când sunt puşi să se 

corecteze unii pe alţii, când fiecare lucru neştiut de un elev creează o noua problemă.  

Învăţarea cu ajutorul mijloacelor digitale este un demers activ, sprijinit pe caracterul interactiv 

al dialogului om- calculator. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN ONLINE PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Elena Istrătescu         

Grădinița ”101 Dalmațieni”, București 

Perioada pandemică a creat o situație tensionată și la nivelul sistemului de învățământ. Trecerea 

de la învățarea prin prezența fizică la ore, la sistemul de cursuri online a fost o noutate atât pentru 

cadrele didactice, cât și pentru preșcolari/elevi. Fiecare dintre aceștia au trebuit să se conformeze 

noilor cerințe, să se familializeze cu tot ce aduce nou această etapă de învățare online.  

Școala, grădinița, instuția de învățământ trebuie să aibe capacitatea și să fie pregătită de a adopta 

programul educațional la nevoile în schimbare ale copiilor și a factorilor care pot interveni, la un 

moment dat pe neașteptate, așa cum s-a întamplat cu această pandemie. Nimeni nu a fost pregătit în 

prealabil pentru ce a urmat, dar unitatea noastră de învățământ a reușit să gestioneze problema datorită 

dascălilor care s-au implicat trup și suflet, încă din luna martie în derularea online a cursurilor, fără a 

aștepta anumite cursuri de formre, ci prin studiu individual și muncă zilnică au creat activități prin 

care copiii să nu simtă greutatea situației și lipsa grădiniței și a prietenilor de joc. 

Vorbind din punctul de vedere al cadrului didactic pe care îl reprezint, această perioadă în care 

cursurile s-au desfășurat online, a avut avantaje și dezavantaje. 

M-aș opri asupra avantajelor, menționând că derularea online a cursurilor a ajutat la promovarea

imaginii instituției pe care o reprezint, sub mai multe aspecte, printre care aș putea enumera 

următoarele: 

- Pagina de facebook a unității a fost vizionată de foarte multe persoane, în decursul acestor

luni de învățare online, tocmai datorită materialelor postate de colegele mele, ilustrând munca online 

derulată cu copiii, zi de zi, chiar dacă nivelul de vârstă este preșcolar; 

- Cadrele didactice și-au aprofundat și perfecționat abilitățile în domeniul tehnologiei digitale,

accesând aplicații pe care nu le cunoșteau și care, în alte condiții li s-ar fi părut greu de folosit la 

grupă; de la platforma Kinderpedia, la Classroom, de la aplicații de creare a unor jocuri interactive 

(folosind aplicațiile Wordwall, Liveworksheets) la crearea de puzzle-uri online (Jigsaw Puzzles), etc. 

- Modul de realizare al activităților derulate cu preșcolarii în această perioadă online au fost

gândite în așa manieră încât să aducă bucurie în sufletele acestor copii, interes pentru a intra zilnic 

online și curiozitate de a descoperi noi jocuri și informații;  

- Păstrarea vie a dorinței de a-și vedea dascălul zi de zi, de a împărtăși impresii colegilor de

grupă (de a-și arăta noile jucării prin intermediul camerei web, dincolo de ecran) – lucruri mărunte 

(pentru unele persoane neimplicate direct), dar de o puternică încărcătură emoțională pentru cei 

implicați direct; 

- Consilierea permanentă a părinților și păstrarea contactului cu aceștia, a contribuit la

îmbunătățirea imaginii unității și la consolidarea parteneriatului existent, între părinți și 

grădiniță/unitate de învățământ. 

Unitatea de învățământ nu poate alege mediul în care să funcționeze, dar poate să acționeze 

asupra  lui, să-1 influențeze. Cea mai eficientă metodă de a face aceasta este de a adapta educația la 

așteptările și nevoile preșcolarilor/elevilor. Este vital ca grădinița/școala să fie receptivă la continua 

schimbare a nevoilor și intereselor acestora, altfel alege riscul de a-și periclita imaginea și de a-și 

pierde din numărul de doritori în a o urma. Cheia succesului stă în dăruirea și priceperea cadrului 
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didactic, de a împleti noutatea cu tradiționalul și de a oferi ”micilor actori” – copiilor, ceea ce acestora 

le este specific vârstei – învățarea prin joc, sub orice formă poate căpăta acesta. 
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Activităților educative realizate în online pentru 

promovarea imaginii școlii 

Prof. educator Istudor Oana Maria 

CSEI ”Constantin Pufan” Dr. Tr. Severin 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. 

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 
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așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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Rolul activităților instructiv - educative, 

realizate online pentru promovarea imaginii şcolii 

Iszlai Réka 

Şcoala Gimnazială „Dacia” 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.10, Tg-Mureş 

„Ceea ce se întâmplă, astăzi, aici, are legătură cu prezentul acestei generaţii, care este 

familiarizată cu dispozitivele digitale, iar acest proiect le oferă elevilor oportunitatea de a studia aşa 

cum îşi doresc. Asistăm la o schimbare fundamentală a filosofiei claselor, în care elevii 

interacţionează şi primesc feed-back în timp real”. (Remus Pricopie) 

Noua eră digitală determină un nou tip de abordare a fenomenului educaţional prin intermediul 

noilor tehnologii ale comunicării şi informaţiei. Astfel, ia naştere o nouă educaţie care poate fi definită 

pedagogic « media ». Analiza educaţiilor de tip virtual, online ne conduce la concluzia că există o 

perspectivă nouă de abordare a procesului de învăţământ în condiţiile societăţilor de tip postmodern. 

Cultura globală, dominată de tehnologie, produce o alfabetizare media cu caracter de masă şi 

conturează un nou model de învăţare. 

Educaţia online, virtuală, conferă deprinderi utile pentru tinerii aflaţi în plin proces de 

şcolarizare. Instrumentele dezvoltate de programe aplicative transformă procesul de învăţare într-unul 

accesibil şi interactiv, în funcţie de cerinţele unor modele acceptate în societate. Sistemul nostru de 

învăţământ a evoluat lent, dar sigur, înscriindu-se pe un trend ascendent, bazat pe multiple inovaţii în 

domeniul educaţiei. Aşa cum nimic nu « scapă » din calea modernismului, nici şcoala românească nu 

face excepţie, aceasta fiind un veritabil vector de imagine şi de valorizare individuală în plan 

cognitive.    

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 
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concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil.  

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

“Ce este un copil? Un experiment. Este o nouă încercare de a perfecţiona omul cinstit, adică de 

a face pe om divinitate!” (George Bernard Shaw) 

„Scopul educaţiei ar trebui să fie, acela de a ne învăţa cum să gândim, mai degrabă decât ce să 

gândim, să ne ajute, să ne îmbunătăţim gândirea, atfel încât să devenim capabili să gândim pentru 

noi, decât, să ne încărcăm memoria cu gândurile altor oameni”. (Bill Beattie) 

Bibliografie: 

1. Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Înv. prim. IULIA NICA         

Liceul Teologic Baptist Reșița 

Instituțiile educaționale au nevoie de abilitatea de a atrage elevi, profesori, specialiști, facilități, 

echipamente pentru a exista. Obținerea resurselor se face prin schimb. Instituțiile educaționale oferă 

cursuri, programe educaționale, pregătire pentru carieră si alte servicii pe piața educației. În schimb, 

ele primesc resursele necesare: taxe școlare, donații, timp, energie, reclamă pozitivă din partea 

părinților. Odată cu instalarea pandemiei activitățile educative s-au mutat în proporție covârșitoare în 

mediul online. Astfel apare necesitatea promovării imaginii școlii prin intermediul acestui gen de 

activități. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile umane 

individuale presupune implimentarea unor strategii moderne tehnologizate de promovare. Anume 

strategiile educaționale moderne de promovare ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului 

XXI și să pregătescă elevii pentru viitor. 

Educația poate fi privită ca un sistem de bunuri educaționale și, în acest context, capătă 

semnificații deosebite totalitatea instituțiilor și activităților implicate în promovarea și difuzarea ei. 

Educația are în vedere valori care se referă la nevoile umane. 

Pandemia de COVID-19 din Europa și măsurile necesare pentru combaterea răspândirii 

virusului pot provoca perturbări semnificative în cadrul activităților de educație, formare și mobilitate 

pentru educabili și pentru cadrele didcatice. În acest context trebuie gasite metode și instrumente 

alternative ce urmăresc: 

• conectarea educatorilor cu elevii;

• accesarea de informații și platforme educaționale;

• dezvoltarea profesională continuă;

• asigurarea vizibilității instituției de învățământ;

Activitățile de promovare ale instituțiilor de învățământ trebuie adaptate mediului online. 

Câteva dintre acestea sunt: 

•Reactualizarea periodică a paginii web, asigurarea funcționării site-ului. Construirea unei

strategii privind promovarea imaginii instituției în rândul elevilor, parinților și al comunității locale. 

•Organizarea și participarea la acțiuni omline comune și relevante pentru comunitate.

• Inițierea de acțiuni cu partenerii educaționali pentru promovarea ofertei educaționale. (Ex:

„Ziua porților deschise” adaptată mediului online prin imagini din interior, reportaje ale cadrelor 

didatice, ale parinților și ale educabililor.) 
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•Monitorizarea activităților extrașcolare, a olimpiadelor și concursurilor școlare, popularizarea

în presa scrisă și emisiunile radio a elevilor care obțtin rezultate deosebite și a profesorilor 

îndrumători. 

•Realizarea unor activități de prezentare și premiere a elevilor care obțin rezultate deosebite la

olimpiadele și concursurile școlare. 

• Implicarea educabililor în diverse concursuri școlare online.

• Încurajarea dezvoltării educației permanente a cadrelor didactice  prin participarea la cursuri

și ateliere online, webminarii și simpozioane. 

Abordând o orientare ancorată corect instituțiile de învățămînt vor cauta să înțeleagă mai bine 

nevoile și dorințele persoanelor pe care le deservesc și totodată vor căuta să dezvolte programe care 

să se adapteze cât mai bine acestor nevoi, urmărind constant promovarea prin acțiuni educative 

online. 
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Promovarea imaginii școlii 

Prof. Iuliana Bora   

Colegiul Național „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești, Gorj 

Într-o pandemie, se pot desfășura puține activități extracurriculare, datorită restricțiilor în 

vigoare. Promovarea imaginii școlii într-o asemenea situație, este extrem de dificilă, dar totuși, se 

poate face prin activitățile extracurriculare.  

O asemenea activitate am desfășurat-o cu prilejul sărbătorilor de iarnă, când am organizat la 

biserica din orașul nostru, un Târg de Crăciun, cu obiecte artizanale, realizate manual de elevii noștri. 

Cu banii obținuți din vânzarea obiectelor, am ajutat câțiva copii săraci din cadrul liceului, 

făcându-le astfel o bucurie. Evenimentul caritabil a fost mediatizat prin publicarea unui articol în 

ziarul local.  

O altă activitate de promovare a imaginii școlii a fost cea prin care am donat o colecție de cărți 

copiilor de la Centrul de plasament din localitate.  

Pentru a stimula dragostea de cunoaștere, de învățătură în rândul adolescenților, le-am cerut 

elevilor din cadru liceului, să doneze cartea cea mai dragă copiilor din centru, pe care să scrie un 

gând, o meditație, un sentiment de îmbărbătare. 

Evenimentul a fost mediatizat de presa locală. 

Prin aceste acțiuni am promovat imaginea școlii, ideea de bunătate, generozitate și caritate. 

Pentru pregătirea tuturor acestor acțiuni ne-am mobilizat pe platforma on-line.  

Chiar dacă trăim vremuri tulburi, dominate de restricții, totuși respectând normele de igienă în 

vigoare, am reușit să promovăm imaginea școlii în rândul comunității. 
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Importanța promovării imaginii unităţilor şcolare 

Prof. Iuliana Roșu 

Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Giurgiu 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: școală – elevi - părinţi. Educația este obligatorie, dar din fericire 

nici o instituție nu poate forța alegerea. Fiecare este liber să propună și în același timp să aleagă. 

Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de 

implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala 

trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregătită de a adapta programul educaţional la nevoile de 

schimbare.  

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii. Şcoala, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, 

oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.  

Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă 

că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi cheltuială sunt acordate 

identităţii vizuale şi reputaţiei numelui.  

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înțeleagă importanţa mediului şi a schimbărilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea 

transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica 

răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 

forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an 

la an.  

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce ţine pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată

de angajaţi-cadre didactice. Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de

interferenţă a reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a

evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor

mesaje.

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unității o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

Condiția primordială pentru receptarea corectă și coerentă a mesajului o reprezintă demersul adoptat 

de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul și modalitățile utilizate, precum și cadrul în care se 

desfășoară procesul. 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților educaționale 

impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este 

dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea 

integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile 

caracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe 

pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 
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Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea generației tinere în 

actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea 

comportamentală: 

„Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori) 

Bibliografie: 
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Utilizarea resurselor web pentru educatie 

Prof. Ivănescu Carmen Iolanda 

Grădinița nr. 1 cu P. P. Orṣova 

O dată cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, a internetului în speţă, modul 

clasic de a învăţa suferă transformări rapide şi profunde. Tot mai multe voci exprimă faptul că ne 

îndreptăm spre o revoluţie în educaţie; rolul actual al profesorului (învăţătorului), acela de intermediar 

al cunoaşterii, îşi pierde mult din pregnanţă. 

Învăţatul este orientat către persoană, permiţând celor ce studiază să-şi aleagă conţinutul şi 

instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesităţi şi nivele de abilitate. 

Web site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care facilitează procesul de învăţare. 

Web-ul asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice actuale incluse în baze 

de date, muzee, biblioteci online, etc. Elevii experimentează în direct explorări ştiinţifice şi 

interacţionează cu cercetători din teren, care pot să le ofere explicaţii şi să îi ghideze în propriile lor 

căutări. Învăţătorii/profesorii şi elevii pot comunica idei şi pot schimba resurse prin e-mail, chat şi 

video-conferinţe. 

Cadrele didactice pot organiza excursii virtuale în centrele de cercetare, muzee de ştiinţe sau de 

artă, locuri pe care, în lipsa Internetului, elevii nu le-ar putea cunoaşte. Web-ul constituie totodată 

locul în care elevii îşi pot publica lucrările lor online pentru ca alţi elevi sau profesori să le citească 

şi să le răspundă. 

Cu ajutorul resurselor on-line se poate învăţa de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea către 

o instituţie de învăţământ şi fără a depinde de un anumit program. Cu ajutorul unei conexiuni la

Internet se pot căuta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu având astfel acces la mai multe opinii

(spre deosebire de modalitatea clasică de predare în care aveam prezentată doar opinia profesorului

de curs). Educaţia cu ajutorul calculatorului se numeşte CBT (Computer Based Training).

Câteva dintre cele mai folosite aplicaţii în acest domeniu sunt: Programe de procesare de text 

şi calcul tabelar; Programe de prezentare sau desen; Aplicaţii de pregătire pe computer; Baze de date; 

Organizarea orarului; Aplicaţii de E-mail, Navigare pe web etc. 

Resursele web contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un un model static, în 

care elevul este un simplu “receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic,  în care 

procesul de predare-învăţare se ghidează după elev iar acesta este atras să caute pe cont propriu noi 

surse de cunoaştere. 

Studiile realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări şi analizele OECD la nivel global au arătat 

că utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare 

măsură la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. 

Cu toate acestea, mulţi dascăli, fie că preferă metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenţă 

generală faţă de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului cu ajutorul 

calculatorului, Internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate. 
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Importanta activitatilor educative realizate in online 

pentru promovarea imaginii scolii 

Prof. invat. primar Ivanescu Eliana-Mihaela 

Liceul Tehnologic “Petrache Poenaru”, Balcesti 

Societatea umana evolueaza in permanenta, fie cu pasi rapizi, fie in urma confruntarii cu diverse 

probleme sau crize.Insa, in orice situatie educatia trebuie sa ramana un domeniu important si prioritar 

in stat. Aceasta are nevoie de o formare continua pentru a corespunde cerintelor actuale ale societatii 

si sa-si pregateaca profesorii si elevii in vedera integrarii in viata personala si sociala. 

In contextul pandemiei Covid 19 se resimte on schimbare radicala a sistemului educational. 

Schimbarea trebuie sa includa implicarea mai mare a parintilor, dar si a membrilor comunitatii, ca 

parteneri activi ai cadrelor didactice. Inainte de toate elevii ar trebui sa fie invatati sa invete pentru 

sine.  

Pentru ca evaluarea calitatii educatiei sa aiba un caracter mai obiectiv trebuie analizata 

implicarea tuturor actorilor educationali : cadre didactice, manageri scolari, specialisti in educatie, 

membrii comunitatii educationale.  

Analizand demesul de organizare a invatarii de la distanta si instrumentele digitale de 

organizare a invatarii online, s-a demonstrat ca sistemul educational traditional ar trebui schimbat 

radical, fiind in mare parte mult prea rigid, este axat preponderent pe domeniul cognitivsi mai putin 

pec el afectiv si psihomotor. Practic nu este valorificata conceptia de formare a atitudinilorsi a 

valorilor – baza a noii paradigmeeducationale promovata la nivel european. Elevul – subiect al 

educatiei, trebuie sa aiba un statut de coautor al unei invatari autentice, devenind un partener activ al 

profesorului, fiind interesat in primul rand pentru randamentul propriu scolar. El este implicat activ 

in invatarea directa, dezvoltandu-si autonomia si responsabilitatea pentrudeciziile luate, care au 

motivatie intrinseca. Elevii s-au adaptat mai repede noilor situatii de invatare si au reactionat in mare 

parte pozitiv la toate provocarile cadrelor didactice. 

Importante ar trebui sa devina metodele metodele alternative de evaluare, de exemplujurnalele 

de grup si agendele reflexive ale elevilor precum si un sir de ghiduri metodologice, fise de control,fise 

de autoevaluare precum si alte materiale elaborate chiar de elevi. In acest context parteneri de 

incredereai cadrelor didactice vor deveni in primul rand parintii, care vor trebui si ei sa fie cunoscuti 

cu principiile psiho-pedagogiei, dar si cu membrii comunitatii, inclusiv agentii economici, membrii 

ONG, autoritatile publice locale. Astfel, interactiunea socialaa copilului e perioada desfasurarii orelor 

online va fi mult mai larga, avand posibilitatea sa comunice nu doar cu colegii de clasa si cadrele 

didactice din institutie, dar si cu alte persoane din comunitate, invatand din experienta lor, 

valorificand bunele practici, inclusiv experienta proprie.  

Totodata, modernizarea scolii a fost necesara prin implicarea unei echipe de specialist-

programatoricare si-au adus contributia in formarea cadrelor didactice si a managerilor pentru 

transformarea materiei in programme de invatare digitala si dezvoltarea unor lectii online cu pasi 

prestabiliti, unde elevii primesc feedback in timp real. Unii elevi au fost dotati cu tablete conectate la 

internet, unde pot fi incarcate manuale in format electronic, sarcini, chiar si posibilitatea de a organiza 
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evaluarea online. De asemenea trebuie rezervat timp pentru studiul individualsi lucru asupra 

elaborarii unor proiecte individuale sau de grup si organizarea implementarii acestora. 

Folosirea manualelor si a altor materiale didactice in format online direct de pe anumite site-uri 

a inlesnit activitatile propuse, fiind un support important pentru invatare, desi nu au putut fi 

disponibile la toate manualele scolare. 

Invatarea online a demonstrat ca trebuie sa fie o componenta a invatamantului traditional, astfel 

vor putea fi valorificate toate posibilitatilepentru o educatie de calitate. Elevii invata sa utilizeze 

surseinternet deseorimai eficiente decat cele pe care le ofera profesorul sau chiar manualele. De 

asemenea se dezvolta abilitati de autoorganizare, autodisciplina, crearea unui regim al zilei si 

respectarea lui, responsabilizarea invatarii pentru sine. Totodata s-a implicat mult mai activ familia 

in procesul de invatare, au fost consolidate parteneriatele intre profesori si parinti. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

Ivănoiu Victoria-Mihaela 

G. P. N. Nr. 2, Râmnicu Vâlcea 

Lumea este într-o continuă schimbare, atât la nivel demografic, politic, economic, dar și la nivel 

de sănătate. Adaptarea la schimbările survenite rapid în viețile tuturor înseamnă capacitatea de a 

merge mai departe. Ceea ce se întâmplă în societatea contemporană își pune amprenta inevitabil și 

asupra educației. 

Schimbările de pe piața muncii, dar și cele sanitare au făcut ca în viața noastră să avem nevoie 

din ce în ce mai mult de tehnologie. Deși persoanele adulte se pot adapta mai greu schimbărilor, copiii 

depășesc întotdeauna orice așteptări atunci când vine vorba de adaptare. Copiii sunt deschiși 

întotdeauna către noutate, iar mulți dintre ei se descurcă indiscutabil mai bine decât adulții atunci 

când vine vorba de activitățile educative realizate în online. 

Fie că este vorba de cursurile școlare, pe care am fost oarecum obligați cu toții să le 

întreprindem în mediul online, din cauza stării de sănătate mondială, fie că este vorba de alte activități 

cu caracter educativ, nu putem nega importanța acestei posibilități de a învăța din confortul propriei 

locuințe. 

Activitățile educative școlare realizate în online ne-au făcut pe toți să ne depășim pe noi înșine 

în ceea ce privește tehnologia, să învățăm despre diverse platforme, pe care într-o situație de 

normalitate, probabil că nu le-am fi accesat. Câteva platfome care au ajutat multe cadre didactice din 

mediul preșcolar, în aceasta perioadă: ChatterPix, WordWall, Livresque, JigsawPuzzle, Whatsapp, 

Facebook, GoogleMeet, Zoom, etc. 

Importanța faptului că aceasta alternativă de educare este la îndemâna multor elevi și profesori 

este o calitate foarte importantă, deoarece momentan pare singura posibilitate ca educația să continue 

fără prezența fizică în școli, grădinițe, licee, universități. 

Deși sunt și păreri contra educației din online, nu putem nega ajutorul pe care tehnologia ni-l 

oferă în această situație critică și faptul că procesul educațional se continuă. 

Mediul online este prielnic și pentru promovarea imaginii școlii sau a grădiniței, deoarece mulți 

părinți caută adesea detalii despre unitățile de învățământ prin intermediul internetului. Dacă școala 

sau grădinița au un site bine pus la punct,cu detalii despre locație, cadre didactice, imagini din 

interiorul unității, câteva fotografii cu activitățile întreprinse, imagini din cadrul proiectelor, afișe cu 

oferta educațională, imagini cu premianți și diplome, recenzii bune pe rețelele sociale, atunci acea 

unitate are mai multe șanse să atragă un număr cât mai mare de copii, față de o unitate care nu se 

promovează și în mediul online. 

Concluzionând, importanța activităților educative realizate în online nu poate fi negată, aceasta 

aducânt numeroase beneficii atât copiilor,cât și cadrelor didactice,dar și părințilot. Acest tip de 

activitate pregătește școlarul pentru evoluția continuă a societății, dar și pentru încadrarea eficientă 

pe o piață a muncii, în care multe locuri de muncă se duc încet, dar sigur spre sfera online. Beneficiile 

aduse de această formă educativă nu pot fi decât lăudate, în contextul actual. 
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EDUCAŢIA DE ACASĂ 

Prof. înv preşcolar: IVAȘCU ALINA-GEORGETA 

G. P .N. PRASCHIVEȘTI-PRIBOIENI

Începând de la vârsta de 3 ani, copilul începe să-şi dea seama că există cauze şi efecte, că 

acţiunile sale sunt urmate de consecinţe şi că părinţii au anumite aşteptări de la el. Educarea unui 

copil solicită multă răbdare din paretea părinţilor. 

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de la 

părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până merge la şcoală. Când spunem 

că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil bine crescut, care ştie să salute, să spună 

mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii. 

Baza formării unui comportament corespunzător al copilului este relaţia afectivă cu părinţii. 

Dragostea cu care părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere 

în propriile forţe. Copilul iubit de părinţi se simte protejat, îngrijit, iar această idee de siguranţă îi 

creează deschiderea spre învăţarea şi asumarea regulilor de comportament. 

Comunicare dintre părinţi şi copii este foarte importantă pentru că ajută la formarea imaginii de 

sine. Copilul trebuie să fie întrebat ce a făcut la grădiniţă, ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, ce ar fi vrut 

să facă etc. Pentru a-i putea înţelege, este nevoie ca părinţii să-i ajute pe copii să-şi exprime emoţiile 

fără teamă.  Ar fi bine ca părinţi să stimuleze copilul să vorbească despre ceea ce îi interesează, fără 

a recurge la un „interogatoriu”. 

Părinţii ar trebui să comenteze împreună cu cel mic lucrările pe care el le-a realizat la grădiniţă 

şi pe care educatoarea le afişează pe un panou la intrarea în grupă. Cu acest prilej vor cunoaşte ce 

activităţi a desfăşurat copilul şi vor ştii cum să-l susţină în ceea ce are de învăţat. Pe de altă parte, 

aceste discuţii îl vor ajuta pe copil să-şi autoevalueze munca şi să ştie care sunt direcţiile în care pe 

viitor ar trebui să depună mai mult efort sau exerciţiu. Exemplu:  

La o activitate copilul a avut de colorat fructele de toamnă. Spre surprinderea părinţilor, mărul 

de pe fişa copilului lor este colorat în albastru. Ceea ce ar trebui să facă La o activitate copilul a avut 

de colorat fructele de toamnă. Spre surprinderea părinţilor, mărul de pe fişa copilului lor este colorat 

în albastru. Ceea ce ar trebui să facă un părinte, în acest caz, este să provoace copilul să vorbească 

despre desenul său şi să identifice cauza erorilor. 

Educația unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, citească și a deveni un bun exemplu 

la școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-

cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în 

interacțiunile cu ceilalți. 

Să ne învățăm copiii să spună mereu adevarul, chiar dacă de multe ori poate nu ne convine ceea 

ce a făcut! 

Este necesar să ne petrecem  cât mai mult timp cu copilul nostru. Ca părinți trebuie să ne 

implicăm și devotăm, iar cei 7 ani de acasă vor oglindi efortul și calitatea timpului petrecut cu el. 

Părinţii sunt principalele modele pe care copiii le urmează. Dacă micuţii sunt crescuţi şi de bone 

sau bunici, comportamentul acestora trebuie să coincidă cu al părinţilor, în caz contrar, copiii riscând 

să fie bulversaţi şi să testeze diverse atitudini în funcţie de conjunctură. Dacă acum 30-40 de ani se 

punea mare preţ pe regulile de politeţe, cum trebuie să bei sau să mănânci, acum sunt valorizate 

vigilenţa şi iniţiativele. Valorile s-au schimbat Educaţia primită în prezent în cei 7 ani de acasă diferă 

de cea de acum 30 de ani, dar psihologii susţin că este o evoluţie firească şi o adaptare la contextul 

sociocultural. 

Educaţia trebuie adaptată etapelor de dezvoltare a copilului. Pentru că el înţelege lumea în mod 

diferit la 3 ani, la 5 sau la 7 ani. Este necesar să fixăm limite, întrucât copilul trebuie să înveţe ce 
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înseamnă aşteptarea, amânarea dorinţelor. La această vârstă îl putem învăţa formulele de politeţe. Îi 

arătăm cum şi când se spune bună ziua, te rog, mulţumesc, la revedere, iar copilul învaţă prin imitaţie. 

Este necesar să se stabilească și să se impună reguli și limite în comportamentul copilului. 

Comunicarea este secretul unei relații solide între parinți și copii; limitează timpul petrecut la 

televizor sau calculator și concentrează-te în educația lui pe arta conversației! 

Copilul trebuie învățat să iubească lectura și cărțile! Încă de când e bebeluș trebuie să-i citim 

povești, apoi, treptat, sa-l  lăsăm pe el să le exploreze până când învață să citească și să se bucure 

singur de ele! 

El trebuie să se bucure de copilărie – să nu încercăm să facem din el un geniu înainte de vreme; 

să-i permitem copilului să socializeze, să se distreze și relaxeze, dar mai ales să se joace din plin. 

Copilul trebuie învățat să iși exprime emoțiile și sentimentele; numai așa va reuși să rezolve 

conflicte pe cale pașnică și să-și controleze impulsurile sau să renunțe la agresivitate. 

Ar fi fost de ajuns să spun că lecţia esenţială a celor şapte ani de-acasă este să îi învăţăm pe 

copii ce e dragostea, dar pentru asta, nu-i aşa, e nevoie de o viaţă întreagă 

,,Cifra 7 este totuşi întrucâtva neliniştită, căci ea indică trecerea de la cunoscut la necunoscut: 

s-a încheiat un ciclu- ce va aduce următorul?”(Jean Chevalier, Alain Gheerbrant- Dicţionar de

simboluri).

Bibliografie: 

• ***Strategia dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare.Bucureşti: Ministerul

Educaţieişi Cercetării, [...]. 

• *** Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030.
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PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII 

PRIN EFORTUL CONSTANT A CADRELOR DIDACTICE 

Ivența Aurora Adina 

Școala Gimnazială „Octavian Voicu”, Bacău 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare ţine pe de o parte de stilul managerial al 

conducătorului şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de către cadrele  didactice și reprezintă o 

prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: școală/grădiniță-

elevi/preșcolari-părinţi. Educația este obligatorie, dar unitatea școlară depinde de alegerea elevilor/ 

părinților, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor,  părinții fiind interesați 

de acest aspect. 

Fiind responsabilă de dezvoltarea permanentă  

a comunităţii prin realizarea educaţiei formale, școala 

trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregătită pe lângă 

informare permanentă să își adapteze programul 

educaţional și oferta educațională la nevoile în 

schimbare, prin diversificarea şi flexibilizarea 

acestora în funcţie de nevoile şi interesele 

partenerilor şi beneficiarilor procesului educational, 

în funcție de spaţiile de învăţare disponibile, prin 

resursele umane pe care le are. 

Managerul unei unităţi şcolare alături de 

cadrele didactice poate promova în mediul intern şi 

extern al unității o imagine pozitivă a acesteia prin: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta

educaţională, programele și proiectele educaţionale 

desfășurate, baza materială disponibilă, resursele 

umane folosite, rezultatele şcolare obținute. În cadrul 

școlii noastre realizăm acest lucru prin revista 

grădiniței“Nazdrăvanii”,  pagina web a școlii, e.t.c. 

• consilierea parentală permanentă alături de

consilierul școlar privind depășirea anumitor situații ivite, dar și privind orientarea şcolară, 

• dezvoltarea de parteneriate  eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa, 

• desfășurarea de acțiuni turistice, vizite, serbări, ateliere de creație, concursuri și olimpiade,

dar și cercuri pedagogice, schimburi de experiență, simpozioane... 

• promovarea imaginii unității prin diverse surse informaţionale și transmiterea în spaţiul virtual

a informaţiilor şi fotografiilor privind baza activităţii școlare și extrașcolare derulate, rezultatele 

școlarilor, parteneriate educaționale derulate, concursuri și olimpiade... 

• prin promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu

ușurință, dar și prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 

acesteia, oferind un mediu sigur. 

Cadrele didactice pregătite profesional trebuie sa aibă deschiderea spre nou și să intervină în 

dezvoltarea continuă a școlii prin promovarea imaginii cu ajutorul proiectelor educaționale și a 

activităților extrașcolare ai căror beneficiari atât direcți- elevii, cât și indirecți - părinții, comunitatea 

locală intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. De-a lungul 

carierei am desfășurat proiecte educaționale pe teme de interes general și actual, cum ar fi ecologie 
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„Prietenii naturii”, în colaborare cu Agenția de Mediu 

Bacău, cultural–civică „Valorile culturale românești”, dans 

și sport “Dans și voie bună” în colaborare cu Clubul Sportiv 

ADAMAS, voluntariat “Și tu poți fi voluntar” in colaborare 

cu Centru de Educație Incluziva nr. 1, Bacău, dezvoltarea 

socio-emoțională “Știu!Pot!Vreau! Reușesc!”, în 

colaborare cu Școala “Nicolae Iorga”, Bacău și dezvoltarea 

bazei tehnologice și materiale a spațiului educațional 

„Grădinița mea de vis”, ce face parte din inițiativa „Reacție 

pentru educație”, susținută de Ministerul Educației, în 

colaborare cu Inspectoratul Școlar Bacău și prima 

platformă de crowdfunding online NARADA prin donatii 

și sponsorizări. 

Toate proiectele educaționale inițiate, planificate și 

derulate de către mine alături de preșcolarii mei dragi și cu 

sprijinul părinților au avut impact direct asupra lor prin 

crearea de comportamente și ulterior competențe necesare 

dezvoltării lor, dar și indirect -îmbunătățirea imaginii școlii 

și aducerea ei în prim plan cu ajutorul articolelor din ziarele 

locale/naționale unde se menționau rezultatele cantitative și 

calitative obținute, efectele imediate și inovativitatea acestora. 

 În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată 

oferind beneficiarilor o educație de calitate, acces la 

oferte educaționale ancorate în nevoile și tendintele 

vremurilor, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui 

comportament moral pozitiv și participarea la activități 

extrașcolare. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale 

pozitive în comunitate este rezultatul unei munci 

constante și se realizează de către fiecare cadru didactic 

din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi, 

printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile de vârstă și intelectuale ale elevului, 

folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare-

învățare-evaluare atractive și inovative, prin ancorarea în 

realitate și abordarea modernă susținută de o bază 

tehnologică impetuos necesară în aceste vremuri. 
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"PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII EDIŢIA 2021"   

EDUCAŢIA DIGITALĂ: JOC ŞI ÎNVĂŢARE 

Jászay Laura Andrea, profesor înv. primar 

Şcoala Gimnazială “Tompa László” Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita 

Pandemia ne-a schimbat viaţa. Viaţa privată şi cea profesională trebuia să se acomodeze 

situaţiei noi. – În cadrul consfătuirilor cadrelor didactice din şcoala noastră am ajuns la un consens: 

nu are sens să mutăm educația frontală în spațiul digital. Cu toate acestea, dacă se face bine, educația 

digitală poate fi atât un joc, cât și o învățare aprofundată. Deși „ce”, adică definiția cunoașterii, este 

încă importantă în educația și formarea modernă, „când” și „cum” sunt cel puțin la fel de importante 

elemente ale predării și învățării de calitate. În nici un fel, acestea nu pot fi ignorate în dezvoltarea 

competențelor. 

 Sub acest aspect am încercat să facem faţă noilor provocări. 

Una dintre primele provocări majore pentru şcoală şi pentru familie este că elevii sunt acum 

deconectați de mediul școlar, trebuie să studieze acasă, iar majoritatea părinților trebuie să lucreze de 

acasă. 

Un psiholog pe nume Bruno Bettelheim a introdus conceptul de familie „destul de bună”, 

deoarece nu există o familie perfectă la urma urmei. O familie suficient de bună se poate descurca 

suficient de bine cu astfel de situații. Amenințarea cu coronavirus este o situație specială la care 

trebuie să ne adaptăm cu toții. Să ne gândim la frustrarea cu chiar și micile schimbări din viața noastră, 

chiar și cu cele actuale. Acum toată lumea are un rol de jucat. De exemplu, depinde de părinte să 

acorde sprijin constant copilului său. Pe lângă copilul care învață acasă, desigur, părintele trebuie să 

fie prezent într-o lume pe care nu o înțelege, pentru că oricum nu ar fi treaba lui. Orice s-ar întâmpla, 

trebuie să fim conștienți: predarea este încă treaba educatorilor. 

Ne-am întrebat la început: cum putem face față noi, cadrele didactice, în materie de competențe 

digitale? 

Trăim într-o lume în care atât bunicile, cât și bunicii folosesc smartphone-uri, computere, 

tablete pentru a vorbi cu nepoții care locuiesc în străinătate. Acum, această urgență este o motivație 

bună pentru toți profesorii. Competența profesională și adecvarea profesorului este cheia, lumea 

digitală poate fi cunoscută și învățată. 

„Desigur, desigur, vom avea nevoie de educație digitală, vom merge frumos la cursuri, 

conferințe și nu se va întâmpla nimic”. Acum este momentul să trăim cu oportunități digitale, să le 

folosim în practica de zi cu zi. 

Întrebarea este dacă aceste instrumente ne ajută să ne aprofundăm înțelegerea, conexiunile sau 

pur și simplu să transferăm educația frontală în spațiul digital. Am constatat că acesta din urmă nu 
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are prea mult sens, deși în situația actuală, contează și pentru că relația personală dintre profesor și 

elevi nu este întreruptă. În același timp, esența educației susținute digital este de a oferi o experiență 

elevului pentru a participa activ la descoperirea contextelor, la soluția potrivită, toate completate de 

sentimentul că s-a mutat de la un nivel la altul. În lumea metodelor digitale, acest lucru se numește 

un joc serios. Acestea au un apel uimitor: mențin persoana în fața ecranului, experiența, lumea vizuală 

ajută memoria. 

Psihologii obișnuiau să spună că învățarea poate include două texte laterale într-o singură 

imagine. Și atunci nici nu am vorbit despre posibilitățile Realității Augmentate (AR pe scurt) în 

educație, cu care vorbesc parțial despre viitor, cum învățarea va fi o adevărată experiență. Programele 

educaționale digitale bune se bazează pe cunoștințele de pedagogie și informatică, luând în 

considerare cunoștințele psihologiei moderne. O parte din aceasta este tot ce știm astăzi despre 

memorie, atenție, cunoaștere, învățare și relația lor. Ansamblul de învățare și joacă folosește 

dispozitive digitale pentru a mobiliza schimbări uimitoare în creierul copilului. 

Dacă pandemia dispare, ce poate fi dus înapoi din toate acestea în sălile de clasă, în educația 

normală? Când această situație va dispărea, experiențele trebuiesc colectate, sistematizate, analizate 

și partajate. Trebuie să ne uităm la ce s-a dovedit a fi eficient! De exemplu, ce este bine și ce nu este 

în Google Classroom, Zoom, Skype sau Microsoft Teams? Ar fi bine dacă cordonul ombilical digital 

ar rămâne între profesor și elevi. 

În şcoala noastră am hotărât să acordăm în continuare o atenție deosebită oportunităților de 

digitalizare. Experienţele digitale trebuiesc aprofundate, trebuie oferit sprijin adecvat pe mai departe 

și ar trebui dezvoltate recomandări pentru predarea susținută digital. 

Prin încorporarea experienţelor, colectivul nostru pledează pentru o cultură digitală utilă jocului 

serios, învăţării. 

03.02.2020
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Şcoala online, provocarea prezentului în educaţie 

Prof. înv. primar Jbanca Monica 

Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, Roznov, Neamț 

Şcoala online trebuie să fie o măsură temporară ce se impune în această perioadă de criză 

sanitară și nu o măsură permanentă pentru realizarea predării–învățării-evaluării în România. 

Învățarea online trebuie să fie complementară învățării față-în-față şi nu să devină o modalitate de 

organizare a sistemului de învățământ în țara noastră. Digitalizarea în sistemul de învăţământ 

românesc trebuie privită ca alternativă încazuri de criză, sau ca măsură complementară la şcoala faţă 

în faţă şi nu o permanentizare a stilului de predare şi învăţare. 

Tehnologia este o realitate a lumii moderne, un domeniu în continuă schimbare, care poate 

adduce beneficii enorme în sistemul de educație, dacă este folosită într-un mod efficient și adaptat. 

Ceea ce trebuie să avem în vedere, ca profesori, este că utilizarea unui instrument educațional sau 

utilizarea tehnologiei nu este un scop, este doar un mijloc pentru atingerea obiectivelor. 

În această periodă am pășit cu sfială pe un teritoriu nou, am apelat la tehnici și strategii cu care 

înainte doar cochetam. Tot ceea ce părea de nerealizat s-a realizat. Sarcinile de lucru, fișele, teme, 

toate erau trimise online, urmând a fi citite, corectate, notate, retrimise. Un process laborios, care 

necesită răbdare, voință, putință de a fi conectat și present mult timp în viața elevilor noștri. Însă acest 

tip de învățământ nu poate suplini învățământul clasic, în sala de curs, în bancă, având acces la tablă 

și notițe. Am simțit lipsa elevilor și a cadrelor didactice din punct de vedere fizic, emoțional și 

sufletesc. Elevii, dar și dascălii, au nevoie să se vadă, să își zâmbească, să se corecteze, să se 

încurajeze reciproc. O simplă privire, un zâmbet, un banal gest fac ca actul educațional să capete sens, 

să depășească pragul de informație. Educația formală, informal și nonformală întregește portretul 

copilului, îl ajută să își identifice nevoile, să găsească metode de a se integra cu success în societate. 

„Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătută, ci să deştepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.” (Ioan Slavici) 

În această perioadă elevii și profesorii și-au canalizat atenția, forțele și energia spre varianta 

online. Bună sau rea, școala online ne ține până la urmă conectați la materie. În unele săli de clasă 

din România sunt mulți elevi. Prin urmare, este foarte dificil ca toți să aibă șansa să participle activ 

la oră. Mai mult, se creează o atmosferă destul de agitată, mai ales în pauze. Pentru unii elevi e un 

adevărat consum de energie să petre cipatru ore într-o încăpere cu alte persoane cu care ești nevoit să 

socializezi. Școala online aduce cu sine un avantaj din acest punct de vedere. Astfel, îți poți scrie și 

învăța lecțiile urcate de profesori pe diverse platform în liniștea și confortul casei tale. Au fost 

accesate platforme de e-learning care au permis continuarea procesului instructiv- educativ. Astfel, 

orele sau cursurile s-au derulat fie sub forma conferințelor audio-video sau a întâlnirilor de tip Meet 

în timp real sau înregistrate. 

Școala este cea care îl determină pe elev „să învețe să învețe”, să realizeze că oamenii sunt ființe 

sociale care se dezvoltă, „înfloresc” în mijlocul semenilor săi. Profesorul, ca și părintele, educă și 

atunci când nu vorbește, deoarece transmite enorm de multe informații nonverbal. 

Or, școala online limitează această interacțiune a persoanelor, facem schimb de informații și 

de idei, ascunzându-ne în spatele unor semen și emoticoane. 

Există diverse instrumente online și offline care pot fi utilizate pentru a conecta educatorii și 

elevii atunci când aceștia se află în locuri diferite. Este necesar a accesa informații și platforme care 

nu sunt disponibile în mod obișnuit la domiciliu sau în instituția de învățământ. Societatea civilă 

trebuie să  sprijine dezvoltarea profesională continuă a educatorilor într-un mod flexibil. Pentru a 

contribui la asigurarea continuității în activitățile de educație și formare, pot fi accesate online diverse 
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material didactice, iar elevii primesc îndrumare pentru a descoperi/ lectura materiale din biblioteci 

digitale sau virtuale, resurse educaționale deschise disponibile pe diferite platform educaționale. 

Elevii școlii noastre au beneficiat de platforma Google Classroom și programul școlar nu a 

suferit modificări, conexiunea dintre cadrele didactice și elevi menținându-se. 

Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje elevilor spre 

mulțumirea părinților.  Folosirea platformelor online de educație este o metodă bună pentru copiii 

isteți ce sunt puternic motivaţi, ele venind în completarea activităților didactice din sistemul de 

învățământ. Discuții libere, chestionare, teme și fișe de lucru, dar și material suport s-au trimis și 

ulterior, au fost stocate. Beneficiile platformei sunt numeroase, elevii putând relua materialele, putând 

iniția discuții publice sau private cu cadrul didactic, având posibilitatea îmbunătățirii și diversificării 

comunicării educaționale. Un rol fundament al al educației se referă la dezvoltarea personală. 

Dezvoltarea personal continuă prin învățare pe tot parcursul vieții este esențială în societatea 

contemporană. Cu ocazia educației la distanță din această perioadă, elevii au avut libertatea de a-și 

organiza singuri programul de studiu, iar acest lucru i-a determinat pe mulți să-și resolve sarcinile 

mai efficient și cu mai mult drag. 

Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică, predare – 

învățare – verificare, poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În acest răstimp elevii, dar și 

educatorii au găsit numeroase videoclipuri cu lecții predate diferit față de cum eram obișnuiți. 

Subiectele predate la școală  puteau fi  privite  dintr-o altă perspectivă, iar acest aspect nu este de 

neglijat. 

Beneficii e-Learning versus traditional: 

Minimizarea costurilor – prin alegerea unui curs online se pot economi si costurile legate de 

deplasarea profesorilor şi elevilor, legate de intreţinerea sălilor de clasă. 

Flexibilitate şi accesibilitate – datorită accesibilităţii şi flexibilităţii platformei, cursurile şi 

resursele ataşate acestora pot fi accesate de oriunde şi oricând. 

Interactivitate–instruirea online se caracterizează prin interactivitate, datorită utilizării 

resurselor didactice în diferite formate electronice, și a conținutului de tip gamificare, transformând 

astfel procesul de instruire din obligație în motivație. 

Eficacitate – învăţarea online nu se concentrează pe procesul de învățare în sine, ci pe nevoile 

utilizatorilor. Asta înseamnă căutilizatorul poate învăța în ritmul lui, fără a fi presat de timp. 

 Expunere – numărul cursanților activi, înscriși la un curs online poate fi semnificativ mai mare 

decât cel al participanților la un curs prin metode clasice, având foarte puține constrângeri tehnice sau 

tehnologice. 

Securitate sporita a datelor - platformele e-learning oferă un sistem de securitate strict, care are 

la bază protejarea datelo rtuturor utilizatorilor, indifferent dacă aceștia sunt simpli participanți la 

programul de învățare, fie că sunt manageri, administratori, profesori sau alți utilizatori care iau parte 

la acest proces într-un fel sau altul. Astfel, utilizatorii primesc o parolă cu ajutorul căreia se pot 

autentifica alături de adresa de e-mail. Nu pot fi activi de pe două dispositive în același timp și există 

o anumită perioadă de inactivitate acceptată p eplatformă, după care utilizatorul respective va trebuisă

se autentifice încă o dată pentru a putea reveni.

Evaluare rapidă – permite monitorizarea și evaluarea, manual sau automată, a rezultatelor 

obținute de elevi și progresul acestora pe perioada cursurilor. 

Accelerarea productivității- învățământul tradițional presupune organizarea cursurilor la o 

anumită dată și oră, într-o locație prestabilită, acest lucru ducând la deplasarea persoanelor la locul 

de desfăşurare a cursurilor putând necesita chiar și costuri de deplasare. E-learning accelerează 

productivitatea învățării, utilizând pana la 60% maipuțin timp angajat comparativ cu formarea 

condusă de profesor. 

Bibliografie: 

www.elearning.ro/manualul-digital-perspectiva-pedagogica 

https://iteach.ro/pg/cursuri/view/74796/ 

tribunainvatamantului.ro/2013/07/11/manualul-digital-constantin-cucos/ 

www.teachtoday.de/ro/Informare/Jocuri_digitale/2526_nv_area_prin_joc.htm 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Cadru didactic participant: JECHIL OANA-MONICA 

Liceul Teoretic “Ștefan D. Luchian” Ștefănești,  jud. Botoșani 

Școala reprezintă instituția socială în care educația formează tinerele generații pentru viitor. 

Este factorul determinant pentru pregătirea unui om capabil să susțină progresul societății, să fie apt 

pentru muncă, să ia parte la o viață activă. Învățământul este procesul cu rol decisiv dat școlii în ceea 

ce privește formarea fiecărui om pentru societate. Educația reprezintă procesul coordonat și îndrumat 

de personal specializat în acest domeniu.  

Școala nu are datoria doar de a face elevii capabili să cunoască cât mai multe cunoștințe din 

cele mai importante domenii (științe fundamentale, literatură, limbă și comunicare), ci și  de a 

dezvolta și de a cultiva calitatea umană. Pentru acest lucru este dedicată ora de dirigenție, unde sunt 

urmărite îmbunătățirea abilităților de interrelaționare, de a dezvolta capacitatea de a lua decizii 

importante și de a și le asuma, de a recunoaște mai ușor dorințele și interesele pentru anumite domenii 

de studiu sau activități pentru formarea ulterioară a elevului.  

Această instituție de învățământ a rămas și va rămâne în continuare principalul punct de pornire 

în formarea și orientarea profesională viitoare a omului prin inițiative de informare referitoare la 

posibilitățile de continuarea a studiilor, de descoperire a principalelor aptitudini, de a analiza 

principalele criterii după care elevii își decid viitorul și rata de implicare a părinților în acest proces. 

Promovarea imaginii unei școli în această perioadă dată de contextul pandemiei presupune o 

colaborare eficientă între unitatea de învățământ, elevi și părinți. 

Educația este un factor obligatoriu principal în formarea fiecărui om. În acest caz, nici o 

instituție de învățământ nu deține dreptul de a obliga sau forța alegerea acesteia. Simpla informare nu 

este suficientă, astfel încât orice școală trebuie fie capabilă să adapteze programul educațional în 

funcție de nevoile în schimbare ale elevilor și părinților. 

Școala rămâne în continuare elementul vital al fiecărei comunități în această perioadă critică 

prin resursele umane și materiale de care dispune, dar și de disponibilitățile de învățare în mediul 

online. O școală responsabilă este garanția principală în ceea ce privește dezvoltarea pe termen lung 

a comunității din care face parte. Școala nu poate funcționa la capacitate maximă fără sprijinul acordat 

de comunitate, reprezentând totodată o resursă importantă, care își acordă serviciile și altor categorii 

de membri din cadrul comunității pe lângă tinerii școlarizați. Astfel, școala contribuie în mod direct 

la dezvoltarea comunității și în mod informal, nu doar formal. 

Pentru ca orice instituție educațională să reușească este necesară o adaptare corespunzătoare la 

orice tip de mediu complex și într-o permanentă schimbare, cum ar fi cel online. Toate activitățile 

școlii sunt dependente de mediul creat, eventualele transformări dau școlii un timp necesar pentru 

acomodare. Mediul nou, în acest caz mediul online, poate determina o transformare lentă sau rapidă 

și optimă. 

Așadar, formarea imaginii unei școli prin mediul online se poate face prin aplicarea unor 

activități puse de comun acord între membrii comunității beneficiare (elevi, părinți) și de membrii 

implicați în procesele de învățare și educație (profesori, învățători).  

Surse de referință: 

• https://sites.google.com/site/roluleducatiei/educatia-in-scoala

• https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii/
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ÎMPREUNĂ, pregătiți pentru schimbare! 

Prof. JIPA DANIELA 

Ne-am dorit sau nu, s-a întâmplat! Știam că a venit vremea, simțeam că e nevoie de o schimbare 

în felul în care este percepută și se face educație în România. Dar nu acționam. S-a întâmplat fără să 

vrem, dar putem să beneficiem de ceea ce a adus bun această nedorită de nimeni „școală online”. 

Pentru că acum e momentul! 

Integrarea tehnologiei în procesul educațional este un demers firesc și inevitabil, ce va deveni 

o realitate datorită nevoilor existente în societate. Dacă privim această schimbare pe care o trăim ca

pe o oportunitate și nu ca pe o povară, putem realiza faptul că noi, în calitate de cadre didactice, avem

puterea de a inova și de a aduce plusvaloare și transformare în sistemul educațional românesc.

Eforturile noastre sunt o investiție pentru viitor, unul mai bun pentru copiii noștri.

Chiar dacă mâine ne întoarcem în clase cu copiii noștri, nu trebuie să uităm ceea ce am învățat 

în această perioadă, deprinderile pe care ni le-am format atât noi, cât și elevii noștri. Învățarea hibridă 

trebuie să continue, deoarece ia în considerare un proces care se extinde atât înainte, cât și după o 

lecție. Acest model reduce transferul de cunoștințe cadru didactic-elev și crește gradul de autonomie 

al elevului, punând semnificativ accent pe ceea ce se întâmplă atât înainte, cât și după evenimentul 

structurat de învățare.  

Avem ocazia, posibilitatea și libertatea de a personaliza învățarea în conformitate cu profilul 

fiecărui elev și de a o organiza în concordanță cu situația comunității. Și acesta nu este puțin lucru! 

Trăim în secolul în care tendința de digitalizare este inevitabilă și de aceea este esențial ca fiecare 

cadru didactic să ia în considerare crearea de contexte de învățare pentru copii care să le permită 

acestora explorarea, dezbaterea, formularea și deprinderea principiilor de folosire utilă și creativă a 

internetului. 

Folosirea internetului în activitatea de educație a copiilor, pe lângă faptul că este indispensabilă 

în prezent, are numeroase beneficii pentru ei: nu mai sunt doar receptori pasivi de informații, ci 

participă activ; le crește autonomia și motivația; li se dezvoltă competența de a „învăța să înveți”, 

îmbunătățindu-li-se capacitatea de a fi autodidacți; li se dezvoltă competențele digitale; elevii au 

posibilitatea de a relua explicațiile (înregistrate video de către cadrele didactice); pot accesa o 

varietate mai mare de resurse pentru o temă dată. 

Combinarea mai multor metode de instruire are, de regulă, un efect pozitiv asupra învățării. 

Feedback-ul este imediat atunci când sunt introduse în activitate momente de testare a cunoștințelor 

pentru creșterea interactivității (online). Probabilitatea ca în viitor să fim nevoiți să implementăm 

sisteme alternative de învățare este mare. Din acest motiv, cu cât ne vom familiariza mai repede cu 

astfel de metode, cu atât vom fi mai pregătiți să gestionăm cu succes provocările ce vor apărea.  

Ceea ce contează cu adevărat pentru procesul educațional este felul în care noi, cadrele 

didactice, alegem să interacționăm cu elevii, să selectăm materialele curriculare, să organizăm 

învățarea și să utilizăm strategiile de comunicare. Înainte de toate, este important să avem în vedere 

obiectivele învățării și abia apoi să alegem instrumentul potrivit. Important este să nu ne temem sau 

să nu ne blocăm atunci când vine vorba de tehnologie, ci să ne reamintim că ea reprezintă un simplu 

instrument care este acolo pentru a facilita un proces pe care noi avem puterea să-l creăm, să-l 

dezvoltăm și să-l ducem la bun sfârșit împreună cu elevii. 

Proiectele educaționale pe care le desfășurăm promovează imaginea școlii. Noi, cadrele 

didactice, avem întotdeauna în vedere nevoile copiilor ce pot fi împlinite prin intermediul noilor 

tehnologii, validând astfel experiența lor. Această perspectivă în care privim lumea online prin ochii 
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nativilor digitali este esențială și în procesul de a alege cu mai mare discernământ resursele online 

potrivite pentru vârsta lor. Care sunt nevoile lor conectate cu mediul online? Aceasta este întrebarea 

la care trebuie să răspundem deoarece numai cunoscându-le aceste trăiri, le putem oferi micuților mai 

multe alternative potrivite pentru ei și realiste pentru perioada în care s-au născut și se vor dezvolta. 

Activitatea pe care am desfășurat-o în ultima perioadă, perioada „școala online”, ne-a dat ocazia 

să promovăm imaginea școlii. Părinții au fost „prezenți” la activitățile noastre, au fost pentru prima 

dată poate cu adevărat implicați în activitatea școlii. Și au înțeles că învățarea nu se petrece doar la 

școală.  

Copiii învață de la educatoarea lor, însă învață și prin descoperire ori interacțiune cu ceilalți, cu 

membri ai familiei, prieteni. Perioada școlii online ne-a ținut în contact direct permanent cu părinții 

și ne-a dat ocazia să-i încurajăm să fie implicați în procesul educațional. Au avut ocazia să vadă cum 

se desfășoară o activitate de educare a limbajului, matematică, muzică sau cunoaștere a mediului, au 

realizat cât de mult contează prezența lor în educația copiilor, au avut ocazia să vadă cum educatoarele 

din grădinița noastră lucrează laolaltă și împărtășesc și cu ceilalți, au realizat că suntem o familie și 

că putem face lucruri minunate numai ÎMPREUNĂ! Și au mai văzut ceva.  

Ceva ce am văzut și noi: e vremea schimbării și noi suntem pregătiți! 
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RĂSPLATA ACTIVITĂȚILOR ONLINE 

ZI DE SĂRBĂTOARE PENTRU ECO-                                                      

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14 IAȘI 

Prof. Alina-Andreea JÎTARIU 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Iași 

Chiar dacă în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020 activitățile instructive-educative s-

au desfășurat online, în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 14 Iași, cadrele didactice si 

preșcolarii au continuat cu succes în sistem online și activitățile din cadrul Programul Mondial Eco- 

Şcoala, proiect la care unitatea participă din anul 2015. Astfel în luna septembrie 2020, în urma 

reevaluării unității, aceasta a avut onoarea de a primi TROFEUL pentru reevaluare păstrând astfel 

arborat Steagul Verde, premiul simbol al educatiei pentru mediu, în cadrul Programul Mondial Eco-

Şcoala dobândit în anul 2018.  

După  încă doi ani de activităţi desfăşurate în Programul Mondial Eco-Şcoala, am fost răsplătiţi, 

alăturându-ne cu drag celorlalte unități de învățământ din judeţ şi altora din ţară ce desfăşoară acţiuni 

de protejare a mediului înconjurător.  

Sub îndrumarea atentă a directorului unitaţii, a coordonatorului de proiect, a întregii  echipei de 

proiect formată din cele 16 cadre didactice a unității și cu o bună colaborare cu preșcolarii și părinții 

acestora, pe întreaga perioadă a derulării programului s-au organizat acţiuni ecologice şi cultural 

artistice.  

Alături de noi au mai fost şi alţi membri ai comunităţii locale fără de care acţiunile noastre nu 

ar fi avut acelaşi ecou. 

Mulţumim partenerilor şi colaboratorilor care ne-au acordat consultanţă de specialitate, ne-au 

pus la dispoziţie o serie de pliante, broşuri, reviste, pe care copiii le-au studiat cu mult interes.  

De asemenea mulţumim întregii echipe a Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie pentru 

că ne-a acceptat alături de ea, de oameni cărora le pasă de starea actuală a mediului înconjurător şi 

care doresc să facă ceva pentru ca noi şi generaţiile viitoare să mai putem asculta susurul apelor 

cristaline, concertul păsărilor din crâng, să admirăm frumuseţile naturii deoarece în fiecare loc de pe 

pământ există un colţ de rai. 
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DIDITALIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

Jitea - Nicolae Andreea - Simona 

Gradinita P. N. Bănița, jud. Hunedoara 

Astăzi, evaluarea în domeniul educațional se axează pe competențe, pe capacități de a face, de 

a rezolva probleme concrete, specifice domeniului educațional, dar și pe rezultatele elevilor, pe 

performanțele acestora. La datele obținute în acest fel se adaugă opiniile părinților și ale elevilor. 

În aceste condiții apar modificări substanțiale: devine imperios necesară autoobservarea 

învăţării (care se realizează pe tot parcursul vieții); gândirea despre propria gândire, gestionarea 

propriilor procese mentale se învaţă şi se exersează. Pentru a-i determina pe elevi să pătrundă în 

mecanismele propriei gândiri şi pentru a stimula capacitatea de învăţare prin învăţarea învăţării este 

nevoie de o atentă, îndelungată şi minuţioasă autoanaliză a sistemelor de prelucrare a informaţiei. În 

egală măsură este necesară învăţarea proceselor de achiziţie şi de utilizare a cunoştinţelor.  

Reforma învățământului și așteptările integrării europene înseamnă și integrarea în școală a 

celor mai noi tehnologii de predare-învățare, fapt ce conduce firesc la apariția, în sistemul de pregătire 

a personalului didactic, a unor laboratoare multimedia, încadrate cu personal adecvat. Alte repere 

generale se referă la identificarea nevoilor personale, locale, regionale și naționale, acționându-se 

astfel în direcția asigurării unei mai mari flexibilități și a ideii de educație individualizată. 

În data de 5 martie 2018, sub egida Open week (eveniment global care urmărește implicarea 

unui număr mare de reprezentanți ai educației în împărtășirea resurselor deschise), a avut loc 

Conferința „Educație deschisă pentru viitor: provocări în era digitală”, pornind de la premisa 

că „este necesar ca sistemul de învățământ românesc să fie unul dinamic. Trebuie să ne adaptăm 

permanent noilor tehnologii și să valorificăm toate avantajele oferite de acestea, pentru creșterea 

performanței procesului instructiv-educativ”.În urma dezbaterilor, s-au desprins mai multe concluzii: 

• Tehnologia digitală este o componentă importantă a vieții de zi cu zi. Prin interacțiunile pe

care le au cu aceasta, elevii au dobândit, în mod informal, calitatea de experți nativi în utilizarea 

tehnologiei. Este rolul profesioniștilor în educație să-i aducă la nivelul de experți digitali. 

• Resursele educaționale deschise sunt o componentă cheie a educației contemporane. Acestea

vin cu o serie de beneficii (costuri reduse, flexibilitate, accesibilitate, oferirea de recunoaștere pentru 

munca depusă etc.), dar și cu o serie de cerințe fără de care potențialul lor nu este activat la maximum. 

Cheia în accesarea acestui potențial este formarea cadrelor didactice, iar proiectul CRED are o 

componentă semnificativă în această zonă. 

• La nivel european, au fost create instrumente care pot facilita integrarea tehnologiei digitale

în procesul educațional, cum ar fi: cadrul competențelor digitale ale DigCompEdu sau al 

instrumentului de autoevaluare SELFIE - pentru autoreflecție și autoevaluare; rețeaua eTwinning 

- pentru facilitarea comunicării și organizării de proiecte comune; EU Code week - pentru exersarea

abilităților de programare.

• Competențele digitale nu se dobândesc doar la ora de TIC. Acestea sunt transversale și trebuie

să fie responsabilitatea întregului corp didactic să le dezvolte la elevi și să le ofere cadre în care să fie 

aplicate.  
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• Ca să se dezvolte și să-și atingă obiectivele, educația digitală și resursele educaționale

deschise au nevoie de susținerea unor comunități de practică. Rolul liderilor din fiecare școală este 

de a facilita crearea de astfel de comunități.2 

În concluzie, schimbarea ține doar de noi înșine! Elevii nu pot fi schimbaţi, ei s-au născut şi 

trăiesc în societatea digitală. Noi, cadrele didactice trebuie să depăşim mentalităţile şi inerţia pentru 

a putea valorifica multitudinea de alternative oferite de TIC demersului didactic şi a ne adapta 

metodele de instruire şi educare la interesul manifestat fără rezerve de tineri pentru IT. 

Așadar misiunea profesorului modern devine misiunea de a educa elevii pentru viitorul lor, 

pentru societatea de mâine. În consecinţă, el trebuie să proiecteze şi să gestioneze instruirea vizând 

permanent esenţa ei, cultivarea potenţialului creativ al tinerilor, pregătindu-i astfel pentru o societate 

în care cunoaşterea şi integrarea tehnologiei contribuie la asigurarea succesului lor.3 

2 https://www.edu.ro/dezbatere-%E2%80%9Eeduca%C8%9Bie-deschis%C4%83-pentru-viitor-

provoc%C4%83ri-%C3%AEn-era-digital%C4%83%E2%80%9D 

3 https://iteach.ro/experientedidactice/competentele-digitale-ale-profesorilor-intre-necesitate-si-utilitate 
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Eficiența învățării online în învățământul preșcolar 

Prof. pt. învăț. preșcolar: JOIȚA CARMEN 

Grădinița cu P. P. ,,Rază de Soare”, Târgoviște 

Introducerea tehnicilor moderne în procesul de învățământ a fost cerută cu insistență în ultimii 

ani. Perioada pandemiei a adus posibilitatea întrebuințării acestora pe scară largă, chiar și pentru 

învățământul preșcolar. 

Printre avantajele certe pe care le are învățământul online asupra preșcolarilor se numără 

dezvoltarea aptitudinilor digitale, a abilităților de a folosi computerul, tableta, telefonul și aplicațiile 

oferite de internet. Copiii se vor familiariza cu moduri de lucru pe care le vor folosi intens pe parcursul 

vieții lor, având în vedere că societatea avansează rapid spre digitalizare. 

Un alt mare avantaj este dat de faptul că multe dintre activități trebuie desfășurate împreună cu 

părinții. Se creează, astfel, o relație de colaborare părinți – copii ce, uneori, era neglijată, părinții 

tinzând să lase educația doar pe seama grădiniței.  

Necesitatea de a supraveghea copiii și de a-i ajuta să împlinească sarcinile primite a făcut ca 

timpul petrecut împreună cu familia să crească și să fie gestionat judicios. 

Evident că timpul petrecut în fața mijloacelor moderne trebuie să fie unul rezonabil, fără a crea 

o presiune suplimentară asupra copiilor și a familiilor lor.

Utilitatea metodelor moderne este indiscutabilă, însă eficiența lor este dată de îmbinarea cu 

metodele tradiționale.  
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Importanța activităților educative realizate online 

pentru promovarea imaginii grădiniței 

Prof. înv. preșc. Joița Diana 

Grădinița nr. 191, sector 3 

Cuvântul, a fost dintotdeauna varianta cea mai bună, pentru a ”arăta”. Însoțit de imagini, capătă 

dimensiuni expansive, devine o adevărată ”încrengătură”, care atrage cu mintea, cu privirea și cu 

sufletul. 

Și cum ar putea fi altfel, când vorbim de grădiniță?  

Aici, e lumea imaginației, a poveștilor și a veseliei! 

 Chiar dacă situația actuală nu a permis frecventarea fizică, veselia, poveștile... s-au mutat în 

online. Și nu ar trebui să privim aceste activități în regim online ca pe un lucru complet neproductiv. 

Am putea spune că s-a schimbat doar ”fereastra” prin care suntem priviți.  

Poate, dimpotrivă, a fost un prilej ca noi, ca și dascăli, să fim văzuți, așa cum suntem, cu tot 

ceea ce înseamnă meseria noastră. 

Câți părinți nu trăiau oare cu impresia că noi, educatoarele ” nu facem nimic” , la grădiniță? 

 Iată că în situația în care am fost nevoite să desfășurăm aceste activități online, părinții au 

devenit, involuntar, ”asistenți”,  participanți la acest proces frumos, de a crea o lume magică, în 

fiecare activitate. Și poate mulți, abia acum au înțeles ce presupune acest demers. 

Consider că activitățile de tip online au avut un efect pozitiv asupra promovării imaginii 

grădiniței.  

Prin activități de tip online, mă refer atât la cele desfășurate în regim asincron, postate pe 

platforme educaționale, cât și la cele de tip sincron, care au reprezentat întâlniri pe platforma Zoom. 

Ele au oferit șansa de a desfășura un proces educativ transparent, în care pregătirea , 

creativitatea, tactul pedagogic al cadrelor didactice a putut fi observat și de către părinți. Totodată, s-

a putut observa preocuparea grădiniței în facilitarea procesului de adaptare , comunicarea deschisă 

venită către părinți, care le-a întărit încrederea în oamenii care lucrează cu copiii lor.  

Ca dimensiuni de desfășurare a acestor activități , aș emite o opinie care să releve două dintre 

ele: 

- O microdimensiune- legată strict de climatul creat de la distanță, de menținerea afectivității și

a interesului preșcolarilor  ridicate, de functiile empatice, afective; 

- O macrodimensiune- care înglobează întreg procesul instructiv-educativ, desfășurat online,

pornind de la continuturi, achiziții metacognitive, consolidarea unor cunoștințe, evaluări continue 

formative, până la relațiile de comunicare cu părinții. 

Prin postarea publică a unora dintre aceste activități,pe anumite grupuri, pe site-uri 

educaționale,  am avut ocazia de a ” arăta” ce se întâmplă, în lumea grădiniței. Nu degeaba se numește, 

metaforic, ”Casa copilăriei”!!! 
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Această situație a permis tuturor să studieze mai mult, să aibă timp să analizeze, să observe, din 

exterior, ceea ce se întâmpla, în interior. Și , cât timp,facem acest lucru cu bucurie, în orice vremuri 

ne-am afla, nu are cum să nu simțim când bucuria se întoarce spre noi!  

Faptul că am învățat să trăim ca o familie mare, să ne ajutăm mai des, cadre, copii, părinți, 

faptul că ne-am înteles unii pe alții, faptul că am învățat unii de la ceilalți, este un câștig! Iar feed-

back-ul bun, vine de la sine, necondiționat. După feed-back, vin amintirile, pentru că piticii vor crește, 

însă aceste etape vor rămâne în memoria lor afectivă; vin zâmbetele când vor auzi vorbindu-se despre 

grădinița noastră, pentru că a ”Noastră” este încă și ”a lor” lor. 

 În concluzie, eu consider că toate activitățile desfășurate în regim online contribuie la 

promovarea imaginii unei unități școlare. Și, cred cu tărie că o grădiniță sau o școală nu o reprezintă 

doar clădirea instituțională, ci toate sufletele, toate stările, toate achizițiile, amintirile și zâmbetele 

celor care fac parte din ea, de aproape sau  de la distanță. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

JÓZSA IZABELLA,     

COLEGIUL DE MUZICĂ SIGISMUND TODUȚĂ, CLUJ-NAPOCA,     

LICEUL UNITARIAN JÁNOS ZSIGMOND, CLUJ-NAPOCA 

Promovarea imaginii școlii în contextul actual al pandemiei mondiale devine o sarcină din ce 

în ce mai neobișnuită datorită izolării recomandate de către autoritățile competente. 

Odată cu trecerea timpului învățământul a trebuit să facă față unor cerințe din ce în ce mai 

complexe din partea societății, dar condițiile pandemiei au pus nu doar învățământul ci și întreaga 

societate în condiții neobișnuite, fără precedent. Însă datorită dezvoltării tehnologiei informaționale, 

cu sprijinul organizatoric și material al guvernului, respectiv datorită flexibilității și dedicării 

profesorilor, putem să asigurăm continuarea procesului de predare-învățare.   

Funcția de bază a învățământului fiind atins, școala, în mod implicit, își asumă reluarea tuturor 

funcțiilor inițiale care existau înaintea pandemiei mondiale, bineînțeles adaptate condițiilor online.  

Pentru asigurarea educației individualizate devine important ca la fiecare părinte sau elev să 

ajungă cât mai multe informații despre ofertele educaționale ale diferitelor școli, pentru a putea alege 

varianta cea mai potrivită aptitudinilor sau aspirațiilor elevului. În felul acesta părinții, dar și 

societatea încearcă să asigure pentru elev o viață cât mai împlinită și totodată folositoare societății.  

Din această cauză promovarea imaginii școlii devine una dintre cele mai importante misiuni. 

Înainte de pandemie activitățile extrașcolare asigurau un segment uriaș din sarcina promovării 

școlii, dar acum, datorită faptului că activitățile turistice, atelierele de creație și orice activități care ar 

necesita prezența fizică în anumite locații, sunt interzise. Totuși, rămân unele variante de organizare 

a anumitor concursuri.  

La multe evenimente se caută modalități de organizare online. În acest fel 

expozițiile/concursurile de desen devin niște expoziții/concursuri online cu fotografiile desenelor, iar 

concursurile de muzică se realizează prin trimiterea unor înregistrări a producției respective. De fapt, 

întreaga viață artistică din întreaga lume a fost nevoită să se adapteze în aceste moduri pentru a ține 

legătura cu publicul.  

Internetul prezintă diverse modalități de prezentare a școlii: majoritatea școlilor au una sau mai 

multe platforme virtuale, precum pagină facebook și/sau website, care permit prezentarea continuă a 

școlii privind toate aspectele vieții de zi cu zi. 

Elaborarea și participarea la proiecte de diverse nivele, respectiv rezultatele educaționale 

excepționale ale elevilor ajută la promovarea imaginii școlii, dar la această promovare contribuie 

fiecare profesor din școală prin munca conștiincioasă pe care o depune. 
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Meseria de dascăl de la tradițional la mediul virtual 

JURCA EUFEMIA 

Relația care se stabileşte între un profesor şi un elev este determinantă pentru reuşita şcolară şi 

pentru angajarea copilului în procesul instructiv-educativ. 

Copilul care păşeşte în şcoală părăseşte puţin câte puţin anii magici în timpul cărora părinţii 

erau singurii care îi ofereau grijă şi afecţiune. Odată cu înscrierea la şcoala, părinţii acceptă să 

transfere autoritatea lor celor care vor prelua într-o mare măsură educaţia copilului lor. Ei permit 

asrfel copilului să se ataşeze unei persoane noi, care va face parte din anturajul apropiat al copilului 

pentru o bună bucată de vreme. 

Personalitatea învăţătorului/ profesorului apare astfel ca unul dintre factorii importanţi care 

contribuie la modelarea personalităţii scolarului. 

Atunci când sunt puse în discuţie aptitudinile necesare unui cadru didactic, literatura de 

specialitate conturează însuşiri generale de personalitate precum: inteligenţă, devotament, dragoste 

pentru copii, bunătate, modestie, sinceritate, generozitate etc. Nu pot fi neglijate nici însuşirile fizice 

precum: sănătate, prezenţă agreabilă, voce armonioasă, exprimare clară. La toate acestea se adaugă 

acele aptitudini speciale: capacitatea de a cunoaşte elevul, de a-l înţelege şi de a stabili o relaţie optimă 

cu acesta. Dascălul trebuie să mai dea dovadă de spirit de observatie, capacitatea de a transmite în 

mod accesibil cunoştinţele, să aibă capacitate organizatorică, atenţie distributivă, imaginaţie 

pedagogică, competenţă. 

Componente importante ale aptitudinilor didactice sunt creativitatea, receptivitatea la nou, 

găsirea unor forme mai eficiente în activitatea cu elevii, interesul pentru tot ce constituie un pas 

înainte în cunoaştere. La nivelul pedagogiei practice, deschiderea spre nou, încorporarea noutăţilor, 

ideile şi modalităţile de lucru creative, sunt cerinţe pentru obţinerea unor rezultate calitative 

superioare. Noutăţile devin operante prin activitatea dascălului, inclusiv prin experienţa şi calităţile 

sale personale. Prin urmare, este esenţială deschiderea spre nou a acestuia, dorinţa permanentă de 

autoinstruire şi perfecţionare.  

Anul 2020 a adus schimbări majore în activitatea didactică. Digitalizarea forțată a adus în prim 

plan unele dintre aceste calități ale dascălului, în timp ce distanțarea socială a pus în valoare 

importanța parteneriatului părinte-școală, mai mult ca oricând. Dintr-o dată părintele a devenit 

,,copilot” în instruirea elevului, revenindu-i o parte dintre sarcinile privind învățarea. Au fost necesare 

schimbări majore, de strategii noi adaptate predării on line și de stăpânirea tehnologiei. Acolo unde 

profesorii au fost capabili să se adapteze din mers noilor cerințe ale învățământului, au găsit metode 

prin care să țină elevii ,,conectați”, unde școlile au venit în sprijinul familiilor cu toate resursele de 

care au avut nevoie, parteneriatul a funcționat, iar câștigul a fost pe de o parte al elevului, căci s-a 

continuat învățarea, iar pe de altă parte al școlii printr-o imagine pozitivă. 

Învățătorul/profesorul este cel care reunește toate resursele materiale și umane, resurse logistice 

de ordin pedagogic și psihologic și le configurează într-o manieră proprie la nivelul clasei pe care o 

conduce. La nivelul instituției de învățământ, managerul școlar este cel care pune în funcțiune 

programul managerial, conduce personalul didactic, preșcolarii și școlarii cooptați în sistemul de 

învățâmânt, precum și personalul administrativ, în scopul creșterii eficienței procesului instructiv-

educativ. De aici se desprinde necesitatea formării manageriale pentru toți agenții educaționali, 

indiferent de locul lor în ierarhia organizației școlare, deoarece responsabilitatea cadrelor didactice 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

713



implică însumarea mai multor roluri: de profesor, de părinte, de consilier. Efortul este considerabil și 

de multe ori este nevoie de multă organizare, dăruire, răbdare și sacrificii. 

Satisfacția ce apare la sfârșitul ciclului de învățământ, este  sursa de energie necesară 

managerului clasei pentru continuarea acestei nobile activități. 

Bibliografie: 

Matei Nicolae Constantin - Educarea capacităţilor creatoare în procesul învăţământului, Editura 

Mirador, Iaşi, 1990;  

Iucu, R.,Managementul şi gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iaşi, 2000; 

Joiţa. E., Management şcolar, Editura Gh. C. Alexandru, Craiova, 1995. 
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LA CLASSE VIRTUELLE EN FRANÇAIS 

Prof. Jurca Iuliana Ioana,    

Colegiul Național “Decebal”, Deva 

L’enseignement en ligne est devenu une solution pour faire de l’éducation pendant la période 

de pandémie. Il y a des personnes qui critiquent ou apprécient cette modalité de formation, mais moi 

personnellement, je la  considère comme un nouveau défi auquel il faut répondre par Présent. J’utilise 

le mot défi car je crois qu’il caractérise la mission de l’enseignant, d’un côté et d’un autre point de 

vue, il parle de l’activité des apprenants. Dans cette période ou l’espace de la salle de classe 

traditionnelle est arrivé dans la maison de chaque participant à l’acte de formation et d’apprentissage, 

j’ai découvert des informations précieuses qui concernent l’utilisation de l’ordinateur et comment on 

peut l’impliquer plus dans la démarche didactique dans  

Dans mon rôle de professeur de français, j’ai transformé mes rencontres avec les apprenants 

dans le milieu en ligne en classes digitales et de communication en français. Une application qui m’a 

rendu plus facile le travail en ligne a été Framapad qui utilisé en classe virtuelle donne la possibilité 

d’écrire et en même temps de faire la correction en temps utile. Pour utiliser cette application, il n’est 

pas nécessaire de partager l’écran, son utilisation se fait respectant un code généré par celui qui 

commence une session de formation. 

Les ressources en ligne présentées  sur des sites spécialisés comme TV5 Monde, Français facile, 

Le Point du Fle, Français avec Pierre représentent des contenus didactisés selon le besoin et le niveau 

d’apprentissage cherché. La variété des court-métrages, des chansons, des vidéos, des émissions 

télévisées et des documentaires viennent à l’aide des acteurs impliqués dans l’acte éducationnel. 

Pour enseigner et pour évaluer en classe de français, l’Internet présente de nombreuses sources 

d’information. Soit qu’on parle du français, soit qu’on parle des disciplines non-linguistiques, on a 

des leçons déjà réalisées pour la classe, on peut les utiliser de la même manière ou on les modifie 

selon les demandes de la classe. 

En conclusion, chaque enseignant a le choix d’utiliser les ressources qu’il considère appropriées 

en  classe où il enseigne, en offrant de sa propre expérience. Moi, j’essaie de les utiliser pour faire la 

classe plus intéressante et dynamique, en général, les apprenants apprécient et sont intéressés par cette 

manière de leur présenter un message éducatif. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

715



Predarea în mediul online 

Prof. pentru înv. preșcolar, Jurcan Mihaela-Veturia   

Grădinița cu P. P. „Floare de Iris” Cluj-Napoca, jud. Cluj 

În condițiile actuale, implementarea unui învățământ online, reprezintă o necesitate a 

continuării educației și a implicării copiilor în cadrul procesului instructiv-educativ. Deoarece omul 

se adaptează foarte repede la condițiile și schimbările externe, putem spune că datorită acestei 

adaptabilități și noi ca profesori am putut să facem, într-o perioadă relativ scurtă, trecerea de la 

predarea face-to-face, la predarea online.  

Ca orice aventură într-o lume nouă a cunoașterii, putem spune că atât noi ca profesori, cât și 

ceilalți participanți la educație, am întâmpinat încercări, dificultăți și provocări, din care am învățat 

cum putem face să perfecăm acest nou sistem de învățământ pe care îl utilizăm. Datorită participării 

masive a cadrelor didactice pe diverse platforme și medii de predare online, a fost necesară o perioadă 

de învățare și pregătire a profesorilor prin intermediul cursurilor online de specialitate. În acest timp, 

noi ca profesori, am descoperit metode inovative  de îmbinare a noțiunilor cunoscute despre predare, 

cu noul sistem de predare, pe scurt am descoperit cum putem să aplicăm în mediul online ceea ce noi 

predam în mod normal la grupă/ clasă. 

În ceea ce privește realizarea unei activități online cu copiii, trebuie să avem în vedere mai 

multe aspecte: vârsta copiilor, posibilitățile și deprinderile acestora în ceea ce privește mediul online, 

disponibilitatea părinților (pentru copiii mici: grupa mică-mijlocie), timpul acordat unei activități și 

prezentarea temei de studiu într-un mod interesant și atractiv pentru copii. 

Prin intermediul activităților instructiv-educative susținute online am înțeles faptul că și 

resursele digitale ne oferă anumite avantaje și sunt utile în desfășurarea demersului didactic, beneficii 

având fiecare participant: copil, părinte, educatoare. 

Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi informații în 

domeniu IT, învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul/ laptopul) în scop educativ, au avut 

posibilitatea să învete lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul 

didactic.  

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut 

observa felul în care micuțul lor se raportează la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al 

acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back în timp real atât de la copil, cât și de 

la cadrul didactic, au învățat că tehnologia poate oferi o nouă formă de educație dirijată pentru 

preșcolar.   

Din perspectiva cadrului didactic, noua structură de desfășurare a activităților a oferit 

următoarele oportunități:  am învățat utilizarea unor noi platforme de învățare online (modul de lucru 

pe warshapp, pe platformele educaționale pe care au lucrat cu preșcolarii, dar și pe Zoom, în cadrul 

consiliilor profesorale sau a cercului pedagogic), am învățat să creez jocuri didactice educative, să 

fac prezentări power point, să adaptez diverse materiale digitale la tema propusă și să realizez 

filmulețe cu povești pentru preșcolari. 

După cum spuneam, activitățile online au avantajele lor vizibile, care își pun amprenta asupra 

unui act educativ de calitate. Însă din păcate, ca orice sistem care este perfectibil și sistemul de lucru 

online are dezavantajele sale. Iată câteva dintre acestea:  

Școala online reprezintă „o eliberare” a persoanelor inovative, evoluționiste de sitemul 

tradițional de învățământ și le oferă posibilități multiple de a descoperi noi informații într-un mediu 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

716



mai vast și de a-și dezvola noi valori prin intermediul învățământului modern văzut prin prisma 

învățământului online. Însă acest avantaj se transformă într-un mare dezavantaj, pentru profesorii care 

nu au fost nevoiți până acum să ia contact cu tehnologia și să lucreze în mediul online.  

Munca lor devine obositoare și greoaie datorită volumului vast de informații pe care trebuie să 

îl „înmagazineze” într-o perioadă foarte scurtă de timp și să învețe să lucreze cu vechile și cu noile 

cunoștințe pe care să le adapteze stilului de predare online. Lipsa deprinderii de a lucra cu și pe 

aparaturile electonice puse în dotare, poate reprezenta un alt dezavantaj. Menținerea atenției și 

interesului copiilor pe parcursul predării online, reprezintă și el un dezavantaj.  

Gestionarea situațiilor problemă, apărute de „cealaltă parte a ecranului” în timpul activității, se 

încadrează tot ca un dezavantaj. Fluctuațiile de semnal de la rețeaua de internet pot cauza întreruperi 

ale activității online, deci prin urmare, incapacitatea susținerii activității într-un ritm normal, lucru 

care reprezintă un dezavantaj pentru profesorii care susțin activitatea. 

Avantajele și dezavantajele pe care le întâlnim lucrând cu copiii în mediul online, ne oferă noi 

posibilități de evaluare a activității noastre ca profesori și ne vor ajuta pe viitor să găsim noi soluții la 

problemele întâlnite și să învățăm să ne bucurăm de ceea ce am reușit să realizăm împreună cu 

preșcolarii/elevii/ studenții noștri. 
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ŞCOALA ONLINE 

PROFESOR JURCHELA CRISTINA      

GRĂDINIŢA P. P. NR. 22 TIMIŞOARA 

Cadrele didactice se confruntă în prezent cu multe provocări pentru a adapta şcoala online la 

nevoile şi interesele de învăţare a elevilor. Activitatea educaţională a debutat prin canalul de 

comunicare WhatsApp, e-mail, telefon, grup închis de Facebook, iar în prezent se utilizează platforme 

educaţionale Google Classroom  şi a Suitei Google pentru Educaţie - Gsuite pentru realizarea 

activităţilor online. Competenţele digitale dobândite în această perioadă reprezintă achiziţii utile 

pentru activitatea didactică viitoare. 

Avantajele folosirii tehnologiei ar putea fi: 

•Diversificarea metodelor de predare- învăţare-evaluare ;

•Oferă un program mult mai flexibil atât pentru elevi, cât şi pentru profesor;

• Prin faptul că părinţii trebuie să supravegheze preşcolarii şi şcolarii mici, îi ajută pe aceştia să

se iniţieze în domeniul TIC; 

• Se folosesc exclusiv manuale în format digital, oferind acces rapid la informaţii;

Trecerea la sistemul online presupune , printre altele, adaptarea instrumentarului folosit. De 

exemplu, în loc de imagini, tabla, caietele elevilor, flipchart,fişe de lucru, putem apela la : 

-imagini de pe internet;

-fişa de lucru comună-partajată de profesor cu elevii şi realizată cu GDocs;

-Google Drawings pentru editare/creare desene, schiţe, imagini;

-fişe de lucru individuale create cu diferite aplicaţii;

Câteva sfaturi privitoare la livrarea materialelor pe platforma educaţională: 

-să se evite postarea mai multor materiale în acelaşi timp, deoarece poate fi derutant şi

copleşitor; 

-să se evite postarea unor materiale lungi sau fără instrucţiuni de parcurgere;

Educaţia online este componentă nelipsită a şcolii viitorului. Oricum va arăta şcoala viitorului, 

furnizorii de educaţie vor trebui să ţină cont de nevoia umană elementară a dialogului, a interacţiunii 

sociale în persoană. 
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SCOALA ONLINE IN CONTEXTUL ACTUAL 

COLEGIUL NATIONAL ”MIHAI EMINESCU”   

Prof. înv. primar Jurj Cristina Eva 

Petrosani, jud. Hunedoara 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 

informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în 

educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 

evolutiv,  pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare 

pentru educație. 

Este o mare provocare atât pentru profesori,cat și pentru elevi,dar și pentru părinți. 

Astfel am încercat să creăm mici evenimente atât de ziua de 15 IANUARIE, 24 IANUARIE. 

Elevii au realizat desene,au recitat individual poezii. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă 

capacități de lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze 

cu profesorul astfel încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică.  
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Introducerea în școală a tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări 

importante în procesul de învățământ. Actul de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca 

profesorului, ci rodul interacțiunii elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de 

elevi.  

Se constată faptul că gradul de atractivitate al cursului sau al activităților școlare și extașcolare 

crește datorită utilizării calculatorului în proiecte educaționale, prezentări multimedia, conținut predat 

(ex. folosirea documentelor audio-video în predarea timpului viitor simplu la ora de limbă franceză, 

dezvoltarea competențelor orale cu ajutorul lecțiilor de audiție). 

Chiar dacă se configurează ideea că elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un 

veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia 

neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. 
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Promovarea imaginii școlii 

Prof. învățământ primar: Jurubiță Mirela 

Liceul Teoretic “Decebal” Constanța 

Şcoala reprezintă unitatea de bază în cadrul căreia este realizată activitatea specifică, 

educaţia/instruirea organizată formal şi nonformal (cu multiple deschideri spre informal), care asigură 

îndeplinirea funcţiilor generale, cu caracter obiectiv, ale sistemului de învăţământ: 

a) funcţia centrală, de formare-dezvoltare permanentă a educatului în vederea integrării sale în

societate pe termen scurt, mediu şi lung; 

b) funcţia de formare-dezvoltare psihică a educatului (cognitivă/raţională, intelectuală;

noncognitivă/afectivă, motivaţională, caracterială); 

c) funcţia de formare-dezvoltare socială a educatului (culturală, civică, profesională).

Prin natura ei, şcoala dispune de mai multe categorii de obiective ce trebuie urmărite: obiective

ale sistemului educațional în ansamblu, ale organizației, ale disciplinelor de studiu . Produsul şcolii 

„este dependent de obiectivele generale ale şcolii, ca unitate de bază a sistemului de învățământ", iar 

procesul organizației şcolare „este dependent de obiectivele specifice activității clasei". Este 

important ca profesorii să cunoască foarte bine misiunea instituției de învățământ, țintele strategice 

care trebuie urmărite, dar şi planul operațional ce determină atingerea obiectivelor generale specifice. 

Viziunea comună a şcolii şi a comunităţii în legătură cu ceea ce înseamnă “şcoală”  

fundamentează politica de dezvoltare instituţională şi  prefigurează modalităţile de creştere a calităţii. 

Situaţia concretă în care funcţionează şcoala indică, la modul general, nevoile exprimate de actorii 

educaţionali.   

Deci, creşterea calităţii raportată la misiunea şcolii înseamnă: 

• progres în manifestarea valorilor fundamentale ale şcolii;

• progres în realizarea viziunii comune asupra educaţiei, împărtăşită de membrii unei

comunităţi educaţionale; 

• un răspuns mai bun la nevoile exprimate de membrii comunităţii;

Promovarea imaginii instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor reușitelor,

internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Prin intermediul  unui site, a unui 

email sau a unei platforme, îi putem ține la curent pe părinți cu tot ce se întâmplă în școală, se pot 

promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Imaginea este o părere, opinie sau prejudecată a unei persoane,sau a unui grup de persoane 

despre instituția respectivă.Construirea unei imagini pozitive presupune ani de muncă sistematică,de 

comunicare ,de calitate.Gestionarea ei depinde de întreaga echipă şi în special de directorul 

organizației. 

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia nevoie: 

• unirea forțelor pentru realizarea unui proces instructiv de calitate, astfel încât să se atingă toate

standardele educaționale actuale; 

• reconsiderarea managementului la nivelul şcolii în perspectiva egalizării şanselor precum şi

îmbunătăţirea calităţii acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor şi îndeplinirea 

lor; 

• dezvoltarea parteneriatelor educaționale, cu implicare activă, în egală măsură, din partea

şcolii, comunitătii, părinților, în functie de necesitătile societății şi individuale; 

• creșterea calității actului educațional și oferirea unui mediu propice dezvoltării competențelor

și aptitudinilor cerute de societate; 
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• crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru toţi elevii

• să se insufle elevilor siguranța de sine, libertatea de a alege, precum și forța necesară de a

înfrunta obstacolele unei competiții; 

• încadrarea de personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi

interesat de perfecţionare şi formare continuă; 

• cultivarea unui spirit critic conștientizând responsabilitățile care le revin în cadrul unei

comunități; 

• diminuarea ratei de părăsire timpurie a școlii, respective de prevenire a abandonului școlar;

• asigurarea pentru fiecare elev, indiferent de sex, etnie sau religie, a șanselor egale pentru

educație și cultură, dezvoltare personală în parteneriat cu actorii sociali, promovând cooperarea, 

toleranța și spiritul de echipă; 

Atenția comunității poate fi menținută prin transmiterea permanentă a noutăților despre 

şcoală.Pentru realizarea acestui deziderat este indicat să se creeze  o atmosferă primitoare şi 

expresivă, plasând la vedere materiale promoționale, produse ale activității elevilor școlii (intervenții 

în media, întruniri, festivități), să se realizeze proiecte comunitare în care să fie implicați elevii. 

Pagina web și revista școlii au de asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în 

comunitate. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. inv. prescolar KANYA JULIA       

Scoala Profesionala ,,George Cosbuc” Mediesu Aurit 

În zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să 

pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 

concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 
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O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 
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Blogul – instrument de comunicare și promovare a imaginii școlii 

prof. ing. Kele Ioan    

Liceul Tehnologic Agroindustrial “Tamási Áron” Bors 

„Folosirea unui blog are un efect pozitiv asupra evoluţiei pozitive a unei companii” Jeremy 

Wright 

Internetul are deja un impact fundamental asupra modului în care unitățile de învățământ 

comunică cu elevii și partenerii lor. Internetul, folosit ca mediu de marketing, oferă instrumente noi, 

care trebuie folosite pentru atingerea obiectivelor urmărite. Însă sunt atâtea instrumente de marketing 

on-line, încât doar stabilirea unui mix între ele poate conduce la succes.  

- site-ul de internet. - cele mai folosite instrumente de marketing pe internet care deservesc

relaţiile cu publicul 

- motoarele de căutare şi directoriile - instrument foarte util, în special pentru promovarea

unui site existent 

- SEO este acronim pentru Search Engine Optimization, care reprezintă practica de optimizare

a unui web site 

- banner-ul web (web banner sau banner ad) este o formă de advertising pe Internet scopul este

de a prezenta consumatorilor un produs sau un serviciu şi de a le da motive pentru care consumatorul 

ar trebui să aleagă produsul sau serviciul 

- revistele on-line, care tratează anumite subiecte, a căror ţintă sunt persoanele interesate de

aceste subiecte 

- e-mail-ul - pe lângă rolul publicitar al e-mail-ului, acest mijloc are şi rol de comunicare cu

consumatorul cu alte scopuri decât publicitare. 

- newsletter - ul este un mijloc de a ţine la curent consumatorii cu activitatea firmei

- forumul este o aplicaţie web destinată purtării de discuţii şi postării unui conţinut generat de

utilizatori. Forumurile mai sunt cunoscute şi sub numele de message boards, discussion boards şi 

- pagini cu acces restricţionat - pagini la care au acces numai cei care sunt înregistraţi în baza

de date 

- cercetările de marketing on-line sunt foarte utile pentru cunoaşterea informaţiilor referitoare

la consumatori 

Blogosfera – lumea blogurilor 

Expunerea pe piaţă şi comunicarea directă cu clienţii sunt, în ziua de astăzi, cele mai mari 

provocări cu care se confruntă o organizaţie. Pentru a ajunge la rezultate concrete în ceea ce priveşte 

aceste obiective este necesară valorificarea tuturor oportunităţilor de marketing existente pe piaţă, iar 

Internetul pare să ofere acces nelimitat la clienţi de pretutindeni. 

Aşa se explică apariţia blogului, definit ca instrument de comunicare, tehnică de marketing şi 

mod de interacţionare cu clienţii, elevii. Până la definiţii mai detaliate, blogging-ul este o nouă formă 
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de comunicare on-line, expresie a democratizării Internetului4. El tinde să înlocuiască şi site-urile de 

informare, şi serviciile de mailing, şi site-urile de socializare, şi pe cele tranzacţionale, cât şi 

campaniile de publicitate şi promovare. Blogurile de calitate ale blogosferei sunt legate între ele, 

formând astfel un cerc al bloggerilor, informaţiile importante fiind transmise aproape instantaneu pe 

toate blogurile. 

Aşadar, blog-ul este un instrument de comunicare, o tehnică de marketing şi un mod de a 

interacţiona direct cu clienţii pe scară globală.  

 Rolul blog-ului în educaţie 

Folosirea blogurilor drept mijloc pentru a transmite valorile, cultura şi priorităţile unei instituții 

este cea mai bună cale de a nu utiliza aceleaşi vechi tehnici de marketing cu care clienţii s-au obişnuit 

deja. Blogurile permit tratarea cu respect a clienţilor, iar o organizaţie serioasă nu trebuie să ignore 

această oportunitate.  

Blogurile se pot folosi atât în plan intern cât şi în plan extern. 

La nivel intern, în principal blog-urile se pot folosi pentru5: 

•Comunicarea în cadrul proiectelor de management

•Comunicarea internă şi marketing

•Generarea de idei şi stoparea unor idei

• Implicarea angajaţilor şi conectarea lor

•Comunicarea echipelor şi a proiectelor cu întreaga organizaţie

•Comunicarea internă în echipă şi pe proiect

•Comunicarea administrativă

•Crearea unei echipe dinamice

Cel mai cunoscut tip de blog în România în acest moment este blog-ul extern: fie de promovare, 

fie de PR, fie de marketing sau de prezentare servicii sau pur şi simplu pentru asigurarea unei 

comunicaţii bidirecţionale eficiente deoarece asigură economisire de timp şi bani. 

Câteva sfaturi pentru un blogging de succes6: 

1. Fii sincer - a te cunoaşte pe tine şi a-ţi cunoaşte auditoriul sunt aspecte esenţiale pentru un

blogging de succes. 

2. Fii entuziast - entuziasmul ce este generat de scrierea unui blog şi posibila interacţiune cu

zeci, sute sau chiar mii de cititori reprezintă un fenomen contagios. 

3. Scrie des - dacă nu se postează cel puţin o dată în fiecare zi a săptămânii, mai puţin în

weekend-uri, se iroseşte practic potenţialul blog-ului. Cu fiecare actualizare, blog-ul va fi cercetat în 

mod regulat, câştigând astfel şi încrederea cititorilor în informaţia actuală oferită. 

4. Creează o mulţime de link-uri –link-urile poartă în ele o valoare intrinsecă, arătând

cititorilor şi utilizatorilor ceea ce-l interesează pe blogger. 

4 www.premiumpr.ro/brand4brands,-dec.-2006--ian.-2007-159.html , Premium PR Monolog despre blog, aprilie 

2008 
5 Jeremy Wright, Blog marketing, Bucureşti, ed. Business Media Group, 2006,  p. 125-138 
6 Jeremy Wright, Blog marketing, Bucureşti, ed. Business Media Group, 2006,  p.238-241 
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5. Postează comentarii pe alte bloguri - esenţială este creare a unei comunităţi în juriul unui

subiect de interes comun. 

6. Distrează-te - blogging-ul presupune experimentarea unor lucruri noi şi conexiunea la site-

uri interesante. 

7. Deschide drumuri noi - una dintre provocările din care constă blogging-ul este noutatea lui.

8. Foloseşte titluri sugestive - care facilitează găsirea blog-ului de către motoarele de căutare

BIBLIOGRAFIE: 

 Jeremy Wright, -  Blog marketing, Bucureşti, ed. Business Media Group, 2006

 www.premiumpr.ro/brand4brands

 http://blogmarketing.ro/ Blog Marketing, aprilie 2008

 www.wikipedia.org

 http://pentrustudenti.blogspot.com,

 http://pentruprofesori.blogspot.com.
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Rolul activităților educative realizate în online 

pentru promovarea claselor cu profil economic 

prof. ec. Kele Tünde-Ilona      

Liceul Teologic romano - catolic “Szent László” Oradea 

Marketing – când se pronunţă acest termen inconştient oamenii încep să o asocieze cu diferite 

noţiuni şi termeni luate aproape în exclusivitate doar din domeniul economicului deşi marketingul  

este absolut necesar în toate domeniile vieţii sociale care presupune o anume relaţie între un prestator 

de servicii ofertant de produse şi consumatori/clienţi reali sau potenţiali. 

Marketingul este procesul de management responsabil pentru identificarea, anticiparea şi 

satisfacerea cerinţelor clienţilor într-un mod profitabil.  

Astăzi organizaţiile de învăţământ se confruntă cu scăderea numărului de candidaţi, în paralel 

cu creşterea costurilor, de aceea din ce în ce mai multe organizaţii apelează la marketing pentru 

atragerea elevilor, studenţilor şi a fondurilor necesare. Ele se văd astfel obligate să definească mai 

bine pieţele ţintă, să îmbunătăţească tehnicile de comunicare şi promovare şi să răspundă mai bine 

nevoilor şi cerinţelor clienţilor. 

Astfel, termenul de marketing s-a încetăţenit în domeniul învăţământului, chiar dacă unii ar 

considera ca un abuz utilizarea în educaţie a unor termeni proveniţi din activitatea economică. 

Marketingul educaţional este un proces care identifică, anticipează şi apoi satisface nevoile 

consumatorilor care, în sens larg, include nu numai elevii ci şi părinţii şi comunitatea locală; 

urmăreşte maximizarea efectelor unui anumit proces de instruire prin punerea la dispoziţie a unei liste 

de oferte de discipline de studiu vizavi de piaţa muncii şi viitoarelor profesii; 

Marketingul reprezintă un ansamblu de metode şi tehnici utilizate de către un ofertant de 

programe educaţionale, o organizaţie sau un sistem de educaţie pentru a determina receptivitatea 

potenţialilor clienţi faţă de un anumit produs sau serviciu educaţional şi pentru promovarea acestuia 

pe o anumită piaţă. Obiectivul principal al marketingului educaţional este de a atrage cât mai mulţi 

elevi şi de a avea o bună reputaţie în arealul unde îşi desfăşoară activitatea. 

Pentru implementarea cu succes a activităţii de marketing este necesar elaborarea unor strategii 

bine fundamentate. Una dintre strategiile fundamentale pe care o școală ar trebui să dezvolte și să 

implementeze este strategia de promovare. 

Prin strategia promoţională se urmăresc aspectele de imagine şi de impact asupra pieţei, al 

ofertei de învăţământ şi al diferitelor acţiuni programate. Organizaţia trebuie să aibă în vedere de-

acum, în mod special, aspectele de imagine, care se traduc prin performanţele absolvenţilor în timp. 

„Marca” instituţiei de învăţământ va ajunge, la rândul ei, să aibă un cuvânt greu de spus în reuşita 

specialiştilor, începând cu angajarea acestora. Este vorba, aşadar, de o „susţinere reciprocă” între 

prestigiul instituţiei formatoare şi personalitatea „produşilor” ei. 

În contextul planului de marketing, promovarea trebuie descrisă detaliat (forme folosite, 

ponderi), secvenţele de clientelă vizate, delimitate suficient de clar, se va specifica modul de punere 

în valoare a unor argumente de calitate, relaţii, cunoaştere etc. Eforturile trebuie repartizate eficace 

între relaţiile cu publicul, diversele tipuri de reclamă posibile – alese în funcţie de natura şi structura 

clientelei. 
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În perioada actuală în care activitățile învățământului de masă s-a mutat în mediul online este 

necesară regândirea strategiei de promovare al oricărei instituții de învățământ, adaptând 

instrumentele de promovare la situația creată. 

Din păcate în România liceele tehnologice sunt depreciate de comunitate chiar și de mulți 

profesori. În realitate aceste tipuri de școli ar trebui să formeze viitorii studenți ai facultăților de 

economie și inginerie. Pentru ca acest tip de învățământ să-și recâștige statutul de odinioară trebuie 

să utilizeze instrumente promoționale prin care să atragă cei mai buni elevi în clasele tehnologice.  

Chiar dacă la începutul pandemiei când am intrat în online am crezut că trebuie uitate toate 

activitățile extracurriculare planificate, cu timpul ne-am dat seama că defapt internetul ne poate fi 

partener în organizarea diferitelor activități educative atrăgătoare. 

Astfel din septembrie profesorii de discipline economice al Liceului Teologic romano-catolic 

“Szent László” din Oradea ne-am organizat pentru a exploata cât mai eficient posibilitățile oferite de 

mediul online în activitatea de promovare al claselor cu profil economic.  

În primul rând am profitat de instrumentele educaționale oferite de diferitele platforme 

educaționale pentru a face mai atractive orele modulelor de specialitate și activitățile practice ce 

trebuiau să fie organizate online. Astfel am reușit să captăm mai cu succes atenția elevilor ajungând 

la performanța ca la disciplinele de specialitate prezența la ore să fie foarte ridicată. Iar elevii care 

sunt interesați și mulțumiți de felul în care se desfășoară o activitățile educative ne pot deveni cei mai 

buni promotori. 

Am organizat un concurs economico-financiar online cu titlul “Bunul gospodar” reușind să 

atragem ca parteneri școli din județ dar și din țară. Echipele aveau ca sarcină prezentarea unei idei de 

afaceri întocmind și planul de marketing al afacerii. 

Am implementat la mai multe clase programele de educație financiară oferite de Junior 

Achievement România cea mai mare organizaţie internaţională de educaţie economică şi 

antreprenorială, programele sale fiind urmate în 40 de țări din Europa și peste 100 din lume. 

Ne-am înscris cu două echipe la Târgul Internațional al Firmelor de exercițiu din Győr 

(Ungaria), bineînțeles un concurs desfășurat tot online unde am reușit să obține patru premii. 

Participăm la webinariile oferite de specialiștii de la Junior Achievement unde am invitat și 

elevii claselor a opta, pentru a le crea poftă pentru educația economico-financiară. 

În mod firesc toate activitățile organizate le-am mediatizat pe pagina de facebook și web al 

școlii dar și în ziarele locale pentru a demonstra comunității cât de variate sunt activitățile educative 

ce oferim elevilor noștri.  

Este firesc că educația online nu este cea mai eficientă modalitate de lucru dar cu puțină 

creativitate și cu foarte mult efort și muncă se poate exploata această situație iar oportunitățile oferite 

de lumea internetului pot fi utilizate în favoarea atingerii obiectivelor țintite. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. ȋnv. primar Kis  Eniko 

Şcoala Gimnazială “Ovidiu Hulea” Aiud 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 

concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 
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așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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Promovarea virtuală a grădiniţei online în grupa aricilor 

Kiss Beáta, profesor în învățământ preșcolar, 

LIT „Horváth János” Marghita 

Datorită pandemiei SARS-COV2 ne-am aflat într-o situaţie deosebită. Din nou am primit 

ordinul de la conducerea școlii că în loc de predare față în față să trecem la predarea online.  Eu încă 

sunt într-o situație preferențială, pentru că toți părinții  copiilor  preșcolari din grupa pe care o conduc, 

au telefoane inteligente și acces la internet. Dar să vorbim despre cum am putut realiza promovarea 

imaginii grădiniţei online în grupa mea, grupa aricilor. 

Am consultat permanent surse de documentare pentru a asigura caracterul ştiintific al 

conţinuturilor, demersurilor didactice, bogaţia acestora şi le-am ordonat corespunzător activităţiilor 

didactice. Am alocat suficient timp fiecărei activităţi în funcţie de interesul copiilor. În această 

perioadă am integrat și am utilizat TIC organizând și desfășurând activitățile didactice curriculare în 

mediul școlar și online.  

Împreună cu preșcolarii și cu sprijinul părinților, am organizat diverse activități extracurriculare 

cât a permis mediul online.  Am creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm propriu (am formulat 

sarcini adecvate ritmului acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, le-

am oferit posibilitatea de a termina sarcina folosind atâta timp cât au nevoie). Prin studiu individual 

am reuşit să ne îmbogăţim cunoştintele despre anumite teme de interes, dar m-am perfecționat și 

abilitățile de operare pe calculator. 

Am creat jocuri prin mijlocirea unor pagini și programe specializate, precum worldwall.net sau 

jigsawplanet.com. Cu aceste jocuri am realizat și un concurs virtual între copiii din grupă: cine 

reușește să finalizeze în cel mai s curt timp jocul trimis, a putut  adeveri printr-un screenshot. 

Am mai creat prezentări despre diferite teme, jocuri didactice, ghicitori sub forma unui cărţi 

realizate în power point. Copiii au construit cu foarte mare plăcere foarte multe lucruri interesante: 

Am creat fişe de lucru interactiv despre formele geometrice, în programul liwevorksheets. ro şi 

http://learningapps. Org: 
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La activităţile practice am reuşit împreună cu preşcolarii şi părinţii acestora să realizăm lucruri 

deosebite: 

Le-am creat jocul umbrelor cu ajutorul programului World. Deoarece predăm pe platforma 

şcolii Classroom şi în fiecare zi ne întâlnim cu preşcolarii grupei mari pe Meet şi părinţii sunt încântaţi 

de stilul predării, ceea ce am dedus din părerile pe care m-i le-au transmis. 

Sper că am reuşit să promovez imaginea grădiniţei în grupa mea, datorită programelor 

diversificate cu care am lucrat. 
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Activitățile extrașcolare și promovarea imaginii școlii 

Prof. logoped KOLOZSVARI ANGELA         

Prof. psihopedagogie specială, ȘIMON MARIA   

CȘEI Vișeu de Sus, jud. Maramureș 

Activitățile extrașcolare contribuie la promovarea imaginii instituției școlare CSEI Vișeu de 

Sus. Aceste activități cu o influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni artistice, culturale, 

ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții, agenți economici, schimburi de 

experiență.  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practică și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de o imaginea 

pozitivă, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă 

educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie și să implice 

elevii în astfel de activități.  

Oferta educaţională şi terapeutică a şcolii se adresează în principal copiilor/elevilor/tinerilor cu 

deficienţă mintală moderata și ușoară, deficiențe mintale grave, severe și profunde precum şi celor cu 

deficienţe asociate. Ea este individualizată şi adaptată în funcţie de potenţialul psihointelectual şi 

psihofizic al copiilor.  

Elevii cu deficiente grave, severe și profunde beneficiază de intervenţii prin programe de tip 

personalizat, în baza unui curriculum adaptat, rezultat în urma unei evaluări complexe realizate de 

către o echipă multidisciplinară (C.I.E.C.). Şcoala reprezintă cadrul instituţional de acţiune care 

asigură accesul la educaţie al tuturor copiilor cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în învăţământul 

special, cât şi în învăţământul de masă oferind servicii de sprijin, lucrând după curriculă adaptată. 

În cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus s-au desfășurat proiecte școlare 

la nivel local, national și internațional. In cadrul acestor proiecte au fost implicați atât elevii cât și 

părinții acestora,,Splendoarea iernii prin ochi de copil,, -,,Zestrea strămoșască,, 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

activităților în mass-media. În situația actuală, de pandemie, creată de virusul Covid-19, cu ajutorul 

unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se 

întâmplă în școala online, dar putem promova activitățile școlare și extrașcolare desfășurate.  

 Existența ,,Grupului de acțiune –Violența școlară-bullying’’ din cadrul CSEI Vișeu de Sus, în 

cadrul căreia se desfășoară lunar activități de prevenire, combatere și diminuarea a violenței școlare, 

elevii și părinții participă cu mult interes la aceste activități. Activitățile de prevenirea și combatere a 

violenței școlare-bullying-ul și a cyberbullying-ului din unitatea școlară, se oferă un mediu sigur, 

promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se simt în siguranță, se creează 

o imagine pozitivă a instituției de învățământ.

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie: educație 

de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, centrate pe elev, combaterea 

discriminării, prevenirea și reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și 

participarea la activități școlare și extrașcolare. Pentru o bună imagine a școlii în comunitate, trebuie 

desfășurată o muncă constantă, iar educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor 

didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 

Responsabilitatea este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și 

se poate pierde ușor. Activitatea”FII LIBER!” face parte din campanie națională de prevenire a 

consumului de noi substanțe psihoactive(NSP) si este realizată în cadrul Programului Naţional de 

prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, aprobat 
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prin H.G. nr. 684/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Subprogramul III. antidrog 2013-

2020 şi ale Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2018-

2020, prezentata de Comisar sef de politie Flavia Salagean. Scrisoare către Moș Crăciun, elevii CȘEI 

Vișeu de Sus și Liceul Teoretic ,,Bogdan Vodă,, au scris Moșului. Am confecționat cu drag , podoabe 

pentru sărbătorile de iarnă, ne-am antrenat în exercițiul prieteniei și al acceptarii necondiționate, în 

mediul online. 

Ne-am promis ca ne vom reîntâlni și în alte activități educative și plăcute elevilor! În cadrul 

comisiei diriginților s-au desfășurat activități din cadrul parteneriatului și proiectului de prevenire a 

traficului de persoane și anume:-Implementarea acțiunii 3.13 a Planului natțional comun de acțiune 

pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței 

juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar -MAI, MEC, 

MLPDA.Una dintre prezentări a fost făcută de doamna inspector de specialitate Pamela Popa, din 

cadrul Agenției Naționalei Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Împotriva Traficului 

de Persoane Cluj Napoca. 

Promovarea imaginii școlii este un lucru important pentru părinți și pentru societate, dar ține de 

noi și de modul în care știm să ne promovam activitățile atât cele școlare cât și cele extrașcolare. 

. 
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Promovarea imaginii şcolii prin intermediul activităţilor educative 

realizate în sistem online 

Prof. învăţământ preşcolar Kornya Erika Ildiko   

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Tărian 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Şcoala (grădiniţa) este un element 

esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare 

disponibile.  Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. 

În ultima vreme, predarea online a luat o mare amploare  în vieţile noastre, a dascălilor. Pentru 

noi a fost o mare provocare, cu care a trebuit să facem faţă în orice împrejurare. Cu toate că, sistemul 

educativ online nu are cum să ocupe locul sistemul educativ clasic,totuşi are anumite avantaje. 

Avantajele  pentru unitatea noastră școlară dacă explorăm predarea online:  o comunicare 

transparentă și rapidă cu părinții și copiii, dezvoltarea lucrului în echipă, dezvoltarea unor relații de 

încredere prin oferirea de feedback onest și la timp față de activitatea copiilor, dovezile trimise de 

părinți, respectiv fimulețe video cu activitățile derulate acasă cu copiii ne arată că relațiile părinți-

copii devin mai strânse, educația din familie fiind explorată la maximum; mediul de acasă este 

explorat și transformat creativ prin sugestiile educatoarelor. 

Fiecare dintre noi trecem printr-o experiență de viață și profesională fără precedent, așadar, 

căutăm în noi și în cei de lângă noi ajutor, suport, încredere, schimb de experiență și de emoții. După 

cum ştim societatea informatizată a ultimilor ani a impus utilizarea calculatorului în procesul didactic. 

Instruirea asistată de calculator a devenit una dintre metodele de învăţământ de bază în procesul 

didactic modern.    

Educatorul are rolul schimbat, el nemaifiind actorul principal care dirijează întregul proces 

didactic. Putem spune în acest context ca educatorul devine un consultant, un coordonator şi un 

verificator al procesului didactic, el nemaifiind principala sursă de transmitere de cunoştinţe.  

Foarte mult se întâlnesc jocurile în învăţământul preşcolar,primar, dar şi în învăţământul 

gimnazial.  

Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor informatice a câştigat teren datorită 

virtuţilor foarte atractive pentru preşcolari, elevi, accesibile pentru aceştia şi facilitării prezentării 

informaţiilor. 

E foarte important de precizat că, mijloacele moderne de transmitere a informaţiilor, nu pot  

înlocui cadrul didactic, care rămâne o prezenţă activă, vie, în comunicarea cu grupa de  copii, iar 

relaţia aceasta nu poate fi substituită de lecţiile interactive ,dar utilizarea acestora în educaţie are 

marele avantaj de a facilita trecerea de la acumularea pasivă de informaţii de către copii la învăţarea 

prin descoperire, ei învaţă să înveţe, dezvoltându-şi în acest mod abilităţile şi strategiile cognitive pe 

care le vor folosi şi adapta în diverse alte situaţii.  

De o foarte mare importanţă pentru copiii preşcolari sunt primele noţiuni pe care aceştia şi le 

însuşesc şi, mai ales, calitatea acestora. Procesul de învăţare devine mai plăcut şi mai interesant prin 

intermediul calculatorului.  Activităţile   însoţite de texte sugestive şi de imagini viu colorate şi 

expresive, care permit dezvoltarea limbajului si a vocabularului, pot fi cu uşurinţă asimilate de cei 

mici. 
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Aceste activităţi se referă la noţiunile de bază, pe  care orice copil trebuie să le cunoască. Pe 

măsură ce este parcurs, bagajul de cunoştinţe generale creşte pornind de la noţiuni simple, cum ar fi 

culorile, şi ajungând până la cunoaşterea de poezioare, cântecele precum şi a unor proverbe şi zicători. 

Noţiunile elementare, precum animale domestice şi sălbatice, anotimpuri, litere şi cifre, familie 

şi multe altele încep să aibă înţeles de la vârste fragede, dându-le astfel posibilitatea celor mici nu 

numai să le înveţe, ci să se familiarizeze cu calculatorul . 

Unul dintre obiectivele importante ale activităţii din grădiniţă este pregătirea pentru şcoală, 

cu multitudinea de aspecte pe care le îmbracă: motivaţional, afectiv, intelectual, acţional, fizic, ea este 

completată alături de celelalte forme de organizare şi prin activităţi comune, complementare, 

individuale în care utilizăm calculatorul ca mijloc de învăţământ integrat în cadrul acestor activităţi.   

Folosit cu îndemânare şi fără exces, calculatorul, a devenit un mijloc prin care s- a îmbunătăţit simţitor 

eficienţa unor activităţi folosite în vederea pregătirii preşcolarilor pentru şcoală.   

Principalele aspecte ce vizează trecerea spre învăţarea şcolară, sunt legate de realizarea 

obiectivelor privind educarea limbajului şi a comunicării orale (cu aspectele fonetic, lexical şi 

gramatical) precum şi educarea comunicării scrise prin pregătirea pentru scris-citit alături de 

cunoştinţele matematice şi cele decunoaştere a mediului, am considerat că mai ales în cadrul acestor 

activităţi este necesară integrarea calculatorului.  

Un exemplu de bună practică:   Pornind de la propria experienţă, predarea online pe care o 

desfăşor de ceva vreme, la grupa mea de preşcolari,am observat  o mare atracţie  a copiilor    faţă de 

poveşti. Majoritatea sunt încântaţi să repovestească poveştile trimise online sau înregistrate  de 

educatoare.   Un alt domeniu atractiv pentru copii  este  activitatea practică ( lucrul manual) trimis în 

sistem online, la fel, şi tot ce ţine de estetic-creativ( desen, pictură, modelaj). Preşcolarii au 

demonstrat că pot fi surprinzător creativi,implicaţi în ceea ce fac, bineînţeles cu un mic  ajutor dat de 

părinţi. 

Ca şi concluzie, utilizez calculatorul/laptopul, în toate etapele activităţii zilnice: activităţi 

comune, jocuri şi activităţi alese, activităţi complementare, dimineaţa sau după-masă. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

PRIN  INTERMEDIUL  ACTIVITĂȚILOR  EXTRAȘCOLARE  ONLINE 

prof. înv. primar Kortner Tilore, 

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj, jud. Timiş 

Societatea informatizată în care am intrat, mai ales acum, odată cu școala realizată în sistem 

online, aduce importante modificări în programele de educaţie. Se impune o restructurare a 

conţinutului procesului de învăţare, o reconsiderare a metodelor şi a formelor de organizare a 

activităţii didactice, care va fi centrat pe individualizarea procesului de instruire. Realitatea și 

mentalitatea lumii contemporane pot fi exprimate prin sintagma „Comunici, deci exişti”.  

 Asaltul informaţional pe internet oferă un imens material didactic şi ştiinţific. El face posibilă 

educaţia permanentă şi autoeducaţia. Pe lângă faptul că internetul constituie o bibliotecă imensă la 

care în alt mod elevii nu ar avea acces, el este, prin programele sale educaţionale, un profesor care nu 

se enervează niciodată, eliminând astfel stresul, care se ştie că este o frână în procesul de instruire. 

 În învăţământ, calculatorul poate fi folosit pentru transmiterea de informaţii, punerea de 

întrebări, rezolvări de exerciţii şi probleme, prezentarea de algoritmi pentru rezolvarea unor probleme 

tip, aplicaţii practice etc. Calculatorul poate fi utilizat în procesul de evaluare şi autoevaluare al 

elevilor.  

Evaluarea şi autoevaluarea se poate realiza cu ajutorul testelor sau a jocurilor didactice. Astfel, 

calculatorul a devenit un element important în procesul autoeducaţiei şi în cel al educaţiei permanente. 

Programele de învăţare existente, oferă alături de informaţii, posibilitatea de a dialoga cu calculatorul. 

Acest dialog facilitează înţelegerea de către elevi a unor procese şi noţiuni fundamentale şi stimulează 

interesul elevilor. Învăţarea este dinamică, elevul devine un element activ, învăţând prin efort propriu, 

sub îndrumarea profesorului şi cu sprijinul calculatorului. În acelaşi timp cresc independenţa şi 

responsabilitatea acestuia. 

Situația actuală existentă la nivel național și mondial, pandemia de coronavirus, a „forțat” 

școala să organizeze nu numai cursurile zilnice, ci și anumite activități extrașcolare în sistem online. 

Elevilor le sunt foarte îndrăgite în special acestea din urmă. 

Concursurile și alte activități extrașcolare, cu diferite tematici, sunt modalități de educare-

învățare-evaluare foarte atractive pentru elevi. Ele dau posibilitatea copiilor să demonstreze ce au 

învăţat la şcoală, acasă, citind sau vizionând diverse programe la televizor. Premiile, chiar dacă 

acestea constau doar în diplome, stimulează dorinţa elevilor pentru studiu, în dorinţa de a se număra 

printre câştigători.  

Astfel, anul acesta școlar, de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, am realizat, la nivel de 

școală, un concurs online intitulat „Am inimă de român și suflet de lugojean!”, concurs în cadrul 

căruia elevii participanți au participat la sesiuni de instruire privind tematica concursului, alături de 

d-na prof. de istorie și cadrele didactice coordonatoare ale claselor și apoi, la data și ora stabilită, au

completat un chestionar – formular de concurs în aplicația Google clasroom. Proiectul și-a propus

promovarea valorilor culturale, urmărind valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al acestora.

De asemenea, acţiunea a reprezintat o oportunitate de a participa la un concurs online, prin 

completarea unui formular tip chestionar, în aplicația Google classroom, aplicație în care lucrează și 

acum, în scenariul roșu în care ne găsim, pornind de la premisa că eficienţa actului educativ constă în 
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împletirea tendinţelor tradiţionale cu cele moderne, digitale şi prelucrarea informaţiei într-o manieră 

care să se plieze pe cerinţele societăţii moderne. Locul de desfășurare a fost în mediul online, 

individual, în aplicația Google classroom, în contul de pe google drive-ul Școlii Gimnaziale Nr. 2 

Lugoj. Grupul ţintă (resurse umane) a fost constituit din elevi din clasele a IV-a – a VIII-a ai Şcolii 

Gimnaziale Nr. 2 Lugoj și cadrele didactice, diriginți ai claselor participante din instituţia şcolară. 

Scopul a fost sensibilizarea elevilor în vederea cunoaşterii identitǎţii naţionale şi dezvoltǎrii 

sentimentului patriotic, iar ca obiective specifice ne-am propus conştientizarea semnificaţiei zilei de 

1 Decembrie în istoria românilor, dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi de a transmite intenţii, 

gânduri, semnificaţii prin mijloace de limbaj digital, încurajarea şi stimularea interesului elevilor 

pentru lumea miraculoasă a istoriei, dezvoltarea sensibilităţii elevilor faţă de valorile morale şi 

cultivarea sentimentului de a fi român și antrenarea cadrelor didactice în organizarea activităţilor 

extracurriculare desfăşurate, activități ce țin de organizarea colectivului de elevi participanți și 

instruirea specifică privind participarea online la acțiunile proiectului. 

Un alt proiect online se desfășoară în prezent, fiind un Concurs Județean de Recitare „Parfum 

de poezie”, ediția a IV-a, în care elevii din județul Timiș s-au putut înscrie la două secțiuni de recitare, 

poezie eminesciană și poezie în grai bănățean. Proiectul propus a invitat toţi profesorii şi elevii care 

conştientizează necesitatea unei cunoaşteri autentice a lumii şi a sinelui să se prindă în acest miraj al 

perceperii lumii și a perceperii valorilor. În desfăşurarea acestui proiect s-au implicat atât elevii 

claselor CP-VIII, cât şi profesorii care participă direct la proiectul propus.  

Concursul vizează schimbul de experienţe, bune practici între parteneri, precum şi manifestarea 

talentului creativ, cunoaştere, peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu. Toți elevii care au dorit să 

participe la concurs au avut sarcina trimiterii unui film cu prestația recitării unei poezii, conform celor 

două secțiuni, pe un link partajat din rețeaua de socializare facebook a școlii noastre, prestații care au 

putut fi vizionate de către toți cei care au acces la această pagină de internet. Numărul mare de 

aprecieri prin like-uri demonstrează interesul acordat unor astfel de acțiuni, chiar și în acest format 

online. 

Al treilea mare proiect desfășurat în această perioadă a fost Concursul Național de Creație 

plastică „Feeria iernii”, proiect ajuns la ediția a VII-a, la care s-au înscris sute de copii din toate 

județele țării. Compozițiile plastice  trimise au fost realizate în tehnică de lucru la alegere, respectând 

tematica, au fost scanate / fotografiate și trimise pe link-ul concursului, realizându-se, la final, o 

expoziție online cu lucrările câștigătoare, pe site-ul și pagina de facebook a școlii. Scopul propus a 

fost stimularea și valorificarea potențialului creativ și expresiv al copiilor prin implicarea lor în 

realizarea de desene, picturi, colaje care să marcheze frumusețea anotimpului iarna și promovarea 

imaginii școlii în comunitatea locală, zonală și națională.  

Ne-am propus, printre altele, dezvoltarea şi stimularea creativitǎţii  elevilor, cultivarea 

sensibilitǎţii artistice a copiilor, valorificarea experienței pozitive a cadrelor didactice în abordarea 

activităților de creație, dezvoltarea spiritului competitiv și încurajarea schimbului de experiență și 

parteneriat  între unitățile școlare din județ. 

Rezultatele calitative şi cantitative aşteptate, în urma implementării și desfășurării acestor 

proiecte – activități extrașcolare online, au fost: 

* implicarea activă a elevilor şcolii în timpul desfăşurării concursurilor tematice online;

* dezvoltarea sensibilităţii elevilor faţă de valorile morale / literare / artistice;

* realizarea unei expoziţii online cu desene și obiecte tematice de decor realizate de elevii

participanți; 

* promovarea imaginii şcolii, în comunitate, prin postarea rezultatelor acțiunii pe site-ul și pe

pagina de facebook a școlii; 
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* satisfacţia elevilor şi a cadrelor didactice din şcolile participante, în prezentarea instituţiilor

de învăţământ drept una model în educarea tinerei generaţii. 

Ca modalităţi de monitorizare şi de evaluare au fost propuse Portofoliile proiectelor și realizarea 

unor expoziţii online cu lucrările / filmele cu recitările elevilor, decernarea de diplome electronice 

câștigătorilor. 

Imaginea școlii a fost gândită să fie promovată prin activităţi de mediatizare şi de diseminare a 

activităţilor proiectului prin articole în presa lugojeană și în presa online, articol în următorul număr 

al revistei şcolii „2 în general” și postarea rezultatelor acțiunii pe site-ul și pe pagina de facebook a 

școlii. 
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Promovarea imaginii Școlii Gimnaziale Fântânele - școala online 

Profesor, Kovacs Zoltan        

Școala Gimnazială Fântânele, Județul Mureș 

După părerea mea, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot 

mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care 

îi educă dar și în centrul comunității. În prezent, impotranța activităților educative realizate online și 

locul esențial pe care îl ocupă cultura digitală în viața copiilor, adolescenților, elevilor este de 

necontestat. Internetul a devenit acum un mediu de promovare nelimitat. Școala trebuie să țină cont 

de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional clasic 

cu unul modern. Prin internet, școala își poate construi o imagine. 

În secolul XXI, profesorul trebuie să fie foarte bine pregătit din toate punctele de vedere fiindcă 

datorită lui se realizează dezvoltarea școlii și a întregii comunități. Profesorii, elevii, părinții sunt cei 

ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educațional. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare profesor din instituție, schimbarea venind prin 

fiecare dintre noi. La Școala Gimnazială Fântânele, la proiectarea și organizarea activității didactice 

prin intermediul tehnologiei și al internetului am respectat prevederile planului-cadru și ale 

programelor școlare în vigoare. În proiectarea activității am avut în vedere:  

- selectarea informațiilor, experiențelor anterioare ale elevilor și valorificarea acestora

- crearea unei comunități de învățare

- aplicarea sarcinilor de lucru, astfel încât să se asigure pentru toți elevii dobândirea

competențelor specifice particularităților de vârstă 

- materialele didactice utilizate în format digital să fie atractive, interesante și totodată să fie

avizate de MEC. 

Aceste materiale didactice să fie accesibile pentru toți elevii din formațiunea de studiu. Dar, 

cadrele didactice au avut posibilitatea de a realiza și utiliza orice alte materiale didactice, 

educaționale, în conformitate cu programa școlară în vigoare. Am stabilit împreună cu profesorii 

diriginți platformele , aplicațiile și resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în 

activitate. 

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului, 

folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra 

școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional. 
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După părerea mea educația este cel mai puternic factor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, 

dar pentru activarea lui sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. 

Activitățile extracurriculare , extrașcolare  dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a 

ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind 

de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea 

extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie 

să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de 

realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui e-mail sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII / ȘCOALA ON-LINE 

Autor : Kovács Zsuzsánna, profesor geografie-biologie       

Școala Gimnazială ”Jancsó Benedek” Ghelința, județul Covasna 

Pandemia de coronavirus a distrus educația în școli, a distrus oamenii, a distrus elevii, părinții 

și pe cadrele didactice. Când am auzit în martie că începem educația on-line, nici n-am știut de unde 

să încep, ce să fac. Nu știam cum o să mă adaptez situației. Sunt profesor de geografie și biologie, dar  

dar nu știam  cum să începem, ce să începem.  

Aveam site-ul școlii mai de mult (www.gelenceisuli.ro) și am început să postăm diferite teme 

și lecții pentru ca elevii de gimnaziu să poată accesa ceva. Apoi am început să folosim Zoom și Cisco 

webex la primar și la gimnaziu am început să studiem Google Classroom. Am început să predăm cum 

am putut individual fiecare cu Google Meet, iar din septembrie am creat platforma școlii, cu care 

mergem și astăzi. Înainte am studiat foarte mult fiecare dintre noi classroom-ul și meet-ul, iar am 

participat și la cursuri de perfecționare cu aceste teme.  

Și am început… 

Am luat munca în serios, toate cadrele didactice au fost uniți, au luat munca în serios. La școala 

noastră am avut mare noroc cu mentalitatea profesorilor, adică toți au vrut să schimbe ceva, să se 

adapteze situației. Elevii au fost răbdători, chiar au fost unii elevi de la care am putut să învățăm ceva. 

Ne-au arătat câte ceva din tainele informaticii. 

Predarea on-line înseamnă interacțiune, joacă, mișcare, schimb de experiență, dar acest tip de 

predare trebuie regândită foarte mult, pentru că metodele vechi trebuie să îmbini cu metodele noi. 

Dar se poate. 

Cadrele didactice trebuie să se pregătească mai mult acasă pentru lecțiile on-line, dar dacă depui 

puțin efort se poate crea lecții frumoase și atractive la toate materiile. 

Predând geografie și biologie, și am noroc că peste 90 % dintre elevii mei iubesc aceste materii, 

am constatat că se poate crea niște prezentări superbe cu hărți, poze și filme educative sau turistice.   

Eu ca profesor am avut mai demult pregătite lecții cu prezentări în ppt pentru că așa lucrez și la 

ore, cu videoproiector, cu laptop. Mie a fost foarte ușor să mă adaptez la cerințele societății actuale 

privind predarea on-line. Am constatat treptat că cu tehnologia câștigăm și foarte  mult timp. 

Dar ce se va întâmpla în viitor ? – ne punem întrebarea 

Suntem într-o criză, dar o să traversăm și acest timp, dacă o să avem sprjin din partea 

ministerului, inspectoratelor. Avem nevoie de resurse financiare, de echipamente, de planuri 

strategice, de management performant și de programe adecvate elevilor și profesorilor. Trebuie ca 

cadrele didactice să fie formate. Dar mai ales avem nevoie de unire între oameni, de mai multă 

dragoste și răbdare, ca să putem să depășim și aceste momente grele, nu numai din viața noastră, ci 

și a școlii.  

Trebuie implicați părinții, comunitatea locală, trebuie să învățăm elevii cum să învețe, pentru 

că foarte mulți elevi nu știu cum trebuie să învețe.  
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În comuna noastră, consiliul local ne-a ajutat foarte mult, financiar, adică am putut să procurăm 

echipament pentru noi, pentru a putea să predăm de acasă on-line.  

Cred că sistemul românesc de educație trebuie regândit în totalitate, cu o nouă lege a educației. 

Educația trebuie să fie centrată numai pe elevi, să eliminăm tocitul în școli, trebuie să ne uităm 

la competențele fiecărui elevi, pentru fiecare elev are talent la ceva. Unii știu multă geografie, alții 

înțeleg matematica, celălalt vorbește fluent în limba engleză. Mulți elevi în ziua de astăzi au talent la 

echipamentele electronice, deci putem să facem ca și predarea on-line să fie atractiv pentru elevi, dar 

și pentru noi înșine. Așa, cu predarea on-line, eu pur și simplu asta cred că putem să facem ca elevii 

noștri să nu se plictisească la orele noastre, pentru că totdeauna au câte ceva de făcut. 

Predarea on-line nu este atât de eficientă, cât este predarea față în față, dar totuși este mult mai 

bună, decât să nu faci nimic cu elevii. Trebuie să acceptăm că predarea on-line, pe termen lung nu 

aduce beneficii privind sănătatea mintală a copiilor, are grave repercursiuni asupra omului în sine, 

dar foarte mult dăunează și familiilor, care sunt în prag de a-și lăsa copii singuri acasă sau să-și lase 

munca lor de zi cu zi. Multe familii se confruntă cu situații financiare mai precare, nu au suficient 

spațiu acasă, ca 2-3 copii să asiste la ore on-line, separat. 

În concluzie trebuie să menționez faptul că oricât ne-am strădui cu tehnologia digitală, școala 

on-line nu înlocuiește predarea față în față, copii au nevoie de școală, de socializare cu colegii de 

clasă, cu profesori.   
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,,Promovarea Imaginii Școlii”- Școala online 

Kováts Éva Irén - Școala Gimnazială ,,Mircea Eliade” Satu Mare 

,,Tot ceea ce n-avem de la naștere și de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 

educație. Această educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri! ” (J. J. Rousseau) 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Datorită pandemiei, s-au schimbat multe în viața 

școlară.Lumea digitală a preluat controlul.Internetul a jucat un rol din ce în ce mai 

important.Profesorii au încercat să aducă o varietate de sarcini în lecție. 

O parte dintre profesori s-a adaptat foarte bine la educaţia online şi se străduiesc să faciliteze 

procesul educaţional pentru elevi, devenind şi un sprijin emoţional pentru aceştia. Majoritatea au 

învățat să lucreze pe suprafețe care nu le erau familiare până acum.Și 

anume:Wordwall,Learningapps,Sutori,Genial etc... Astfel profesorii au încercat să aducă o varietate 

de sarcini în lecție. 

Pe de altă parte, în viziunea elevilor şi a părinţilor, unele dintre cadrele didactice sunt rigide în 

desfăşurarea activităţilor online: pun absenţe elevilor dacă nu au camera deschisă sau dacă s-au 

deconectat de la internet, dau note mici dacă elevii au probleme tehnice, nu revin asupra informaţiilor 

care nu au fost înţelese sau notate de către elevi”, potrivit documentului. La rândul lor, cadrele 

didactice au propriile dificultăţi în organizarea şi desfăşurarea orelor online care le solicită abilităţi 

digitale, adaptarea conţinutului educaţional, metode inovative de testare şi evaluare, timp suplimentar 

de pregătire, la care se adaugă şi rezolvarea activităţilor administrative care apar de pe o zi pe alta. 

Timpul şi bunăstrarea emoţională lipsesc şi profesorilor, nu doar elevilor 

Prezenţa doar de formă a elevilor la orele online a fost sesizată şi de profesori: ”Elevii stau cu 

camerele închise, motivând diverse. De multe ori, când sunt solicitaţi să participe la diverse aplicaţii, 

nu răspund. Concluzia este că ,,stau conectaţi pe platformă, dar nu mai sunt prezenţi”, 

Dezvoltarea creativităţii, inovaţia se dezvoltă prin jocuri, activităţi practice. Astfel se imprimă 

şi se întăresc operaţiile gândirii. Calea este foarte lungă de la analiză până la abstractizare şi 

generalizare, dar învăţământul centrat pe elevi, pe curiozitatea elevilor atrage după sine deschiderea 

către lumea exterioară, dorinţa de cunoaştere. Prin urmare, nu ar trebui să ne punem copiii în faţa 

răspunsurilor gata, să le dăm posibilitatea să se manifeste. 
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Toate studiile arată că elevii ating niveluri inegalabile de creativitate la grădiniţă şi la ciclul 

primar. Acest lucru se datorează faptului că jocurile variate pe care le-am învăţat îl menţin pe copil 

pregătit pentru acţiune şi permit experimentarea. 

Jocul, ca parte integrantă a lumii unice a copilului, este un element cultural important. La o 

anumită vârstă, este o activitate centrală, un pilon dintre cele patru forme de bază ale activității umane. 

Jocul nu este altceva, decât munca unui copil, un proces de învățare care permite dobândirea de 

cunoștințe,dezvoltarea personalității, a abilităților și aptitudinilor, dezvoltarea intelectuală. Deoarece 

au caracteristici similare jocul și creativitatea, care se completează și se fundamentează reciproc, 

subliniez că elevii care s-au jucat mai mult în tinerețe sunt mai creativi decât colegii lor. 

Cu toate acestea, nu cred că acest lucru se poate realiza prin predarea online. Un copil are nevoie 

de apropiere umană, pentru a putea atinge mâna partenerului său sau a profesorului său în cadrul unui 

joc! 
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PLATFORME ȘI APLICAȚII PENTRU EVALUARE ONLINE 

FOLOSITE DE ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALINȚ 

Prof. MIHAELA KRISTOF     

Școala Gimnazială Balinț 

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse 

tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia 

va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. 

Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție 

și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca 

document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și 

să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. 

Învățarea – și evaluarea – bazată pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor o serie de 

opțiuni. Experiența mea este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Dar nu 

pierdeți din vedere natura academică a misiunii – cu alte cuvinte, ce doriți ca elevii să vă arate că știu 

– au învățat să facă?

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 

socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

Să enumerăm câteva dintre modalitățile folosite de profesorii din școala noastră: 

– Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii – Meet video chat e inclus gratuit acum; pot

fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii 

pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferiți elevilor etc. 

– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți

elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale. 

– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține

feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. 

Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de 

reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de 

răspuns, sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla 

imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului 

este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar 

frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, 

explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul. 

– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei

înșiși itemi de teste. 

– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul

primar. 
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Există, de asemenea, multe programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a 

realiza prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în 

care să surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie. 

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi. De aceea, vă 

încurajăm să explorați și permiteți si elevilor să facă același lucru. 

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.Ne pare rău că nu suntem față în față cu 

elevii,dar ne bucurăm că ne-am adaptat noilor cerințe de predare-învățare-evaluare. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ÎN COMUNITATE 

Prof. LABANOV ADRIANA-NARCISA, 

Grădinița cu program prelungit nr. 19, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

Motto: ,,Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa!” Ferdinand, rege României        

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii. 

Instituția școlară nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, 

oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare devine imperativă accentuarea 

eforturilor de promovare a imaginii școlii şi de stabilire a unor relații directe cu viitorii potențiali 

beneficiari/părinți. Imaginea școlii are o puternică influenţă asupra aşteptărilor, iar aceste aşteptări 

influenţează alegerea beneficiarilor. Este important ca imaginea pe care o proiectează asupra 

comunităţii să fie aceeaşi cu ceea ce doreşte şcoala să realizeze. Construirea şi consolidarea unei 

imagini pozitive ia ani de grijă, de muncă sistematică de comunicare şi de calitate. Promovarea 

cuprinde toate formele de comunicare şi activităţile pe care şcoala le poate desfăşura pentru a atrage 

grupurile-ţintă prin educaţia oferită. 

O campanie de comunicare/relaţii publice ar trebui să includă aspecte, precum: 

viziunea/misiunea școlii; publicul căreia i se adresează; sloganul/mesajul școlii; mesaje, 

argumente pentru alegerea acestei școli de către părinţi şi copii; modalităţi de promovare a ofertei 

educaţionale a instituţiei (de exemplu: pliante, publicaţii, postere, pagini web, evenimente), tipuri de 

materiale promoţionale (de exemplu: insigne, calendare, felicitări), calendarul activităţilor de relaţii 

publice, care cuprinde activităţi din sfera: interviurilor, comunicatelor de presă, relaţiei cu mass-

media, evenimentelor organizate; 

Pentru a beneficia de o imagine cât mai bună în comunitate este necesar să antrenăm în 

realizarea acestor materiale de promovare cât mai multe grupuri de sprijin formate din părinţi, 

specialişti din comunitate. Aşadar există o gamă variată de modalităţi şi strategii pentru promovarea 

imaginii instituţiei în comunitate. 

Strategia de promovare: 

- promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, unde școala și-a făcut

cunoscute strategiile de derulare si dezvoltare a ofertei educaționale, prin intermediul internetului, 

popularizarea exemplelor de bună practică pe www. didactic. ro.; 

- promovarea directă, prin organizarea unui turneu publicitar, prin majoritatea unităților

economice din oraș. Această activitate implică vizitarea de către cadrele didactice a familiilor cu 

copii, popularizând astfel activitatea școlii. 

Instrumente de promovare: oferta de promovare; sit-ul unităţii şi actualizarea la zi a acestuia; 

promovarea în mas media locală; promovarea ofertei la târgul de oferte; prezentarea ofertei 

educaţionale şi a materialelor promoţionale în şedinţele cu părinţii, amenajarea de expoziţii cu 

lucrările copiilor la unitate, CCD, ISJ, parteneri, foto expoziţii cu activităţile desfăşurate la clasă şi 

nu numai. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Petrescu, Ion; ,,Management”, Editura Holding Reporter, București; 1991.

2. Cerchez, N; Mateescu, E.; ,,Elemente de management școlar’’, Editura Spiru Haret, Iași;

1994. 

3. Jinga, Ioan; ,,Managementul învățământului’’, Editura Aldin, București; 2001.
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

LĂBUȘ DANIELA 

Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea, localitatea Toflea, Județul Galați 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: școală-elevi-părinţi. Educația este obligatorie, dar din fericire nici 

o instituție nu poate forța alegerea. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a

elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora.

Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul

educaţional la nevoile în schimbare ale “clientilor”.

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 

deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. Necesitatea de adaptare a 

instituțiilor de învățământ la schimbările mediului, la nevoile individuale ale clienților presupune 

implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul îmbunătățirii serviciilor, 

menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. Anume marketingul 

educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru 

viitor. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce ţine pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată

de angajaţi-cadre didactice. Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de

interferenţă a reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a

evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor

mesaje. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.

Până acum, când învățarea avea loc în sala de clasă,  activităţile pentru promovarea imaginii 

școlii noastre au fost:difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele 

educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; consilierea părinţilor privind 

orientarea şcolară; dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în 

scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale;  promovarea imaginii școliiprin diverse surse informaţionale. Acum, de 

când procesul educațional s-a mutat în mediul online, împreună cu colectivul de profesori, am căutat 

strategii adecvate ca elevul să nu aibă de suferit.  

Școala de elevi unde predau are populație romă de 100%. Nu toți elevii au avut acces la 

gadgeturi. Împreună am căutat soluții optime, am încheiat diferite parteneriate educaționale și astfel 

am fost sprijiniți cu tablete pentru asigurarea accesului la educație. 

Parteneriatul educațional cu echipa NARADA a constituit o pârghie importantă prin 

intermediul căreia s-au transmis către parteneri informații, aprecieri, impresii, care au contribuit la 

conturarea unei imagini pozitive a instituției noastre. Parteneriatul educațional a înregistrat în an acest 
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an școlar noi accente care au făcut cunoscută activitatea școlii, valoarea și prestigiul acesteia, 

finalitățile procesului educațional derulat în această instituție. 

Bibliografie: 

1.Enache, R., Brezoi, A., Crișan, A., Marketing Educațional, Iasi, Institutul European , 2013.

2.Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, Editura

Aramis, București, 2004 
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JOCUL DIDACTIC ÎN ŞCOALA ONLINE 

Prof. înv. primar Veronica Lacurezeanu 

Şcoala Gimnazială „A. S. Puşkin” Brăila 

Locul central în actul de construire a imaginii unei şcoli este conferit de calitatea tuturor 

proceselor instructive şi educative ce au loc în şcoală.  

Este evident că, în această perioadă, nu s-au putut organiza toate jocurile propuse, însă fiecare 

cadru didactic trebuie să fie pregătit pentru  organizarea unor jocuri de interior sau online, jocuri care 

să vizeze - măcar în linii mari – aceleaşi competenţe. Mai mult decât la orice altă disciplină, programa 

permite cadrului didactic să fie creativ, flexibil, adaptabil, să utilizeze resurse variate, de la cele mai 

simple până la cele mai complexe, selectate şi/sau create de el însuşi şi îi conferă o libertate totală în 

alegerea celor mai potrivite activităţi de învăţare pentru fiecare moment. Important este să existe o 

corelaţie între conţinuturile selectate, competenţele specifice, activităţile de învăţare şi resursele 

disponibile; să luăm în considerare posibilitatea de a nu putea face totul conform planificării, într-un 

anumit moment, şi să tratăm situaţiile apărute cu luciditate şi flexibilitate.

Participarea cadrului didactic la joc conferă importanţă momentului, atribuie rol educativ şi 

formativ acestuia. 

Jocul pe care îl propun este despre flori. Îl putem numi „Florile, prietenele noastre” sau „Mica 

floare”, aşa cum ne sugerează cântecul ales pentru a ne însoţi în timpul orei. Se poate organiza în 

clasă, la ora de Joc şi mişcare  sau ca şi activitate în completare (parţial), dar şi online.  

Obiectivele jocului: - Sistematizarea cunoştinţelor observate anterior despre plante: denumire, 

culori, mărime, timp de înflorire, caracteristici; - Educarea rapidităţii în gândire şi acţiune;  

- Dezvoltarea memoriei vizuale, a spiritului de observaţie.

Material didactic: - Jetoane cu imagini reprezentând flori; - Un desen cu o vază, doar contur; -

un desen cu flori, doar contur; - planşe pentru etapa 4; - un vas cu apă. 

- https://www.youtube.com/watch?v=8uHr99OwHSE „Mica floare”, cântece pentru copii|

TraLaLa 

Etapele jocului/ Variante: 

1. „Vitrina florăriei” are ca sarcină gruparea florilor după anumite criterii şi se desfăşoară

frontal. Cadrul didactic cere sortarea florilor după anumite criterii: după culoare („În vaza noastră 

sunt flori de culoare galbenă/ roşie/albastră”); după lungimea tulpinii („În vaza noastră sunt flori cu 

tulpina scurtă/medie/lungă”); după miros („În vaza noastră sunt flori cu miros puternic/discret/fără 

miros”); după anotimpul în care înfloresc („În vaza noastră sunt flori care înfloresc 

primăvara/vara/toamna”); după gruparea florilor („În vaza noastră sunt flori care au o singură cupă 

pe tulpină/ bucheţele-inflorescenţă”).  

2. „Doresc această floare pentru mama mea!” are ca sarcină recunoaşterea unei flori după

descriere şi este un joc de rol. Un elev - cumpărător cere unui alt elev - vânzător un fir de floare sau 

un buchet. În descriere elevul va utiliza elementele  caracteristice acelei flori sau va spune o 

ghicitoare. În cazul în care vânzătorul nu ghiceşte floarea, se pot aplica sancţiuni hazlii. 

3. „Flori plutitoare” este un experiment. Copiii au de decupat şi de colorat o floare ( în acest

timp, audiază cântecelul „Mica floare”). După aceea, îndoaie până la jumătate fiecare petală, însă nu 

apasă foarte tare. Încet, cu atenţie, fiecare copil pune floarea în apă. Hârtia se îmbibă cu apă datorită 

fenomenului de capilaritate. Cu alte cuvinte, apa pătrunde prin spațiile goale care se găsesc printre 

fibrele de hârtie, până în petale. Și iată de ce, floarea se deschide!  

4. „Ce trebuie înlăturat?” are ca sarcini descoperirea unor greşeli/nepotriviri de pe imaginile

expuse pe ecran şi înlăturarea elementelor necorespunzătoare. 
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Planşele cuprind diferite plante aşezate/grupate în alt mod decât sunt în realitate: o tulpină pe 

care sunt grupate un trandafir şi ghiocei, un vrej de roşii pe care cresc roşii şi castraveţi, o creangă pe 

care sunt aşezate şi cireşe şi căpşuni, o creangă pe care sunt flori de cireş şi lalele, etc. Copilul care 

va sesiza greşeala numeşte alt coleg, până sunt „reparate”  toate desenele.  

Ora de Joc şi mişcare este o „pată de culoare” a fiecărei săptămâni şi punctul de plecare pentru 

jocurile din timpul pauzelor, din timpul liber sau de la sfârşitul săptămânii. Dacă eşti copil, poate 

părea amuzant să primeşti calificativ pentru cât de bine te joci, de vreme ce acesta este lucrul pe care 

îl faci cel mai bine! 

Bibliografie: 

1. Vodiţă Anca  -  (2002)  Jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului, Editura Aramis,

Bucureşti 

2. Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - Disciplina Joc şi

mişcare 
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Promovarea imaginii școlii – strategie de marketing 

Profesor învățământ primar Lambă Roberta   

Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Ploiești 

Școala este o instituție publică în care elevii beneficiază de educație conform unui plan de 

învâțământ. Aceasta este baza pe care au funcționat școlile din Romania zeci de ani. Fiind sub 

patronajul statului totul a mers de la sine, avantajat de lipsa concurenței în acest domeniu. Apoi, la 

început câteva pentru ca în ultimii cinsprezece ani să vorbim despre o explozie pe piața educației a 

structurilor private. Mai întâi cu pași timizi au aparut grădinițele, au urmat școli primare evoluând 

către gimnazii și liceu. Întrebarea firească ar fi ce anume le a propulsat pe aceste structuri pe piață în 

detrimentul școlii de stat. Poate că la început a fost elementulde noutate  dar acest fapt nu ar fi fosr 

suficient pentru aceste instituții să se dezvolte și să reziste pe piață.  

Raspunsul este ușor de gasit în ghidul antreprenorului unde este explicat de la A la Z modul de 

funcționare al unei firme.Instituția privată funcționează asemeni firmelor. Ea oferă un produs care 

este conform cererii de pe piață, pe care îl adaptează la cerințele acesteia. În colțul opus școala de stat 

funcționează pe baza principiilor împământenite în urmă cu zeci de ani, respectând programele și 

cerințele ministerului care  nu mai corespund întru -totul la cererea de pe piață.  

Astfel avem școli de stat suprapopulate care au rezultate și sunt cotate foarte bine de către părinți 

sau școli mai puțin populate cu rezultate care însă nu sunt cunoscute. Succesul sau insuccesul unei 

scoli depinde de numărul de elevi raportat la rezultatele obținute. Implicit, depinde de modul în care 

managerul (directorul) își constuiește stategia de vânzare a produsului, acesta fiind în fapt ”rezultatul 

educației elevului în școală”.  

În viitor, raportându-ne la scăderea numărului de elevi va exista o luptă acerbă între școli de a 

și menține numărul de clase, de a nu se desființa. Vor rezista cei care vor ști săse adapteze, cei care 

vor ști să-și promoveze produsul. Lupta nu va mai fi doar pentru a atrage elevii de la o școală de stat 

la alta ci și de la școlile private. Resursele de care dispun școlile de stat sunt limitate spre deosebire 

de cele private și de aceea este cu atât mai mare provocarea. Managerii școlilor de stat trebuie să dea 

dovadă de creeativitate, inventivitate și adaptabilitate în ceea ce privește modalitatea de promovare a 

școlii. Imaginea unei instituții în cadrul comunității trebuie privită cu simț de răspundere altfel există 

riscul ca în timp unele dintre ele să dispară. 

Promovarea imaginii școlii trebuie abordată pe principiile strategiei de marketing și publicitate 

ale unei firme. Așa cum o firmă are un produs pe care îl vinde și școala are un produs pe care trebuie 

să învețe să-l vândă ținând cont de cererea și oferta de pe piață precum și de ceea ce oferă concurența 

fie că vorbim de școli de stat sau private.Pe măsură ce numărul elevilor scade pretențiile părinților 

cresc și dacă școlile private au resurse să le satisfacă cele de stat trebuie să se străduiască. 

Școala este bună atunci când părinții și elevii o consideră așa, nu pentru că managerul sau 

profesorii susțin asta.Rezultatele elevilor sunt cele care confirmă acest fapt.Planificarea unei strategii 

de marketing reprezintă o descriere a modului în care școala va reacționa în fața unei amenințări în 

vederea atingerii obiectivelor propuse prin misiunea și planurile ei strategice, cum se va folosi de 

oportunitățile apărute pe piață. Se vor avea în vedere: evaluarea ofertei curente, analiza 

competitorilor, programele viitoare, poziționarea școlii în raport cu concurența, alegerea țintelor 

strategice.Scopul declarat al acestui demers este de a identifica problemele și de a găsi răspunsurile 

care ajută la îndeplinirea misiunii școlii.Creearea unei imagini pozitive în comunitate necesită timp 
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și muncă din partea tuturor partenerilor implicați începând cu manegerul, cadrele didactice, 

personalul auxiliar, părinții și nu în ultimul rând elevii.  

Relațiile de comunicare eficiente contribuie esențial la creearea unei reputații a școlii.Astfel cel 

mai ieftin și mai la îndemână mod de a promova școala este practic vorba ” din gură în gură” ,o 

reclamă pe care o fac cei mulțumiți de oferta școlii sau personalul acesteia. Mai nou, acest termen 

”din gură în gură” îl regăsim pe rețelele de socializare în grupuri dedicate educației unde părinții 

recomandă sau nu școala sau un anumit cadru didactic. Din acest motiv personalul școlii trebuie să 

fie solidar în activitatea desfășurată în școală, să contribuie la întreținerea unor relații de comunicare 

eficiente pentru a promova școala într-un mod pozitiv în exterior. Pe lângă toate acestea se pot folosi 

și mijloace media cum ar fi site-ul școlii unde să se găsească informații importante, pagina de 

Facebook care să promoveze activități desfășurate, broșuri care să cuprindă oferta școlii, pliante de 

prezentare a școlii destinate unor viitori părinți și elevi etc. 

Indiferent de metoda abordată promovarea imaginii școlii în exterior este esențială atunci când 

ne raportăm la numărul de elevi care o frecventeză, fapt ce asigură însăși existența acesteia. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

ȘCOALA ONLINE 

PROF. INV. PRIMAR, LAMBRU VIORICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILA BANULUI, JUDEȚUL BUZĂU 

Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de 

care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să pregătim 

copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia.” Gaston Berger 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. Educația poate fi privită ca un sistem de bunuri educaționale și, 

în acest context, capătă semnificații deosebite totalitatea  instituțiilor și activităților implicate în 

promovarea și difuzarea ei. 

Educația are în vedere valori care se referă la nevoile umane. „Fără abilitatea de a atrage elevi, 

profesori, specialiști, facilități, echipamente, școlile vor înceta să mai existe. Obținerea resurselor se 

face prin schimb”. Instituțiile educaționale oferă cursuri, programe educaționale, pregătire pentru 

carieră si alte servicii pe piața educației. În schimb, ele primesc resursele necesare: taxe școlare, 

donații, timp, energie, reclamă pozitivă  din partea părinților. Conceptul de schimb este central în 

marketing.   

Marketingul este o știință a vânzării și o artă de a convinge clienții să cumpere. După alții, 

marketingul este arta creării situațiilor în care cumpărătorul se autoconvinge să cumpere. Pentru 

aceasta trebuie folosite metode și tehnici științifice de investigare a pieței și adaptarea eficientă la 

nevoile consumatorilor. În ceea ce privește marketingul educațional și cultural este justificat prin 

aceea că și educația și cultura, în general, trebuie să devină domenii rentabile, punând în valoare ceea 

ce au de oferit, valorificând pentru aceasta orice oportunitate. 

De la nevoile spiritual individuale care declanșează procesul motivației consumatorilor de 

educație, se ajunge la presiunea socio-economică globală care acționează în favoarea demersului 

educațional. “Evaluarea calității o fac consumatorii, după realizarea prestațiilor educaționale. Ei 

cumpără actul educațional înainte de a-i percepe valoarea.” 

Desigur, punctul de plecare și consecvență pe termen scurt în alegerea unei școli sunt 

informațiile existente până la acea dată despre o anumită unitate școlară, dar adevărata valoare se 

stabilește la sfârșitul școlarizării, în funcție de performanțele de care sunt capabili absolvenții școlii 

respective. Serviciul educațional odată evaluat, va determina o afluență mai mică sau mai mare de 

elevi. Serviciul în munca educativă reprezintă orice activitate care oferă beneficii și are loc în 

momentul interacțiunii dintre prestator și cumpărători in situatia de fata in sistemul online. . 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 
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un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor.  

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul in situația 

actuală, online. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Școala online 

prof. înv. Primar Lăscoiu Adriana-Elena 

Șc. Gimn. „Dr. Aurel Vlad” Orăștie 

Promovarea imaginii unei școli se poate realiza plecând de la o politică anume, o deviză proprie 

care îmbină armonios stilul managerial, dar și calitatea personalului didactic, precum și atractivitatea 

activităților desfășurare de-a lungul anilor. În era tehnologiei este mult mai ușor de diseminat 

materiale care să promoveze o instituție. Consider că, este foarte important ca cei din exterior să vadă 

ceea ce se întâmplă într-o școală, iar acest aspect, nu numai că atrage eleviî, dar și pentru a ne face 

cunoscută cu adevărat activitatea și munca de zi cu zi. 

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași unei schimbări radicale care presupune 

adevărate revoluții în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării tehnologiei și 

implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii școlii. Aceste 

schimbări ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin înlocuirea în 

totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul 

virtual. 

Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe 

relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților didactice, 

exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări perceptive ale 

paradigmei educaționale. 

În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-

pregătire, care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa 

învățarea de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces 

facil la infrastructură, resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor care trebuie să dețină 

abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități pentru utilizarea 

resurselor online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și de autoevaluare, abilități de 

organizare și de management al învățării, să dispună de interes și motivație pentru învățare, de abilități 

de a comunica cu grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și promptitudine în rezolvarea 

sarcinilor, dar și la e-pregătirea profesorului, care trebuie să demonstreze experiență relevantă în 

utilizarea TIC în procesul didactic, cunoștințe și abilități pentru manipularea hardware-ului și a 

software-ului, abilități de selectare critică a resurselor educaționale, adaptarea stilului de predare la 

noul mediu de învățare, manifestarea de atitudini pozitive față de tehnologie. (Claudiu Langa, 2020) 

Prin activitățile on-line desfășurate în această perioadă provocatoare, având clasa pregătitoare 

am reușit să asigur un parteneriat educaţional cu părinţii şi consider ca fiind coresponsabili pentru 

rezultatele şi evoluţia elevilor. Am reușit să-i informez în permanenţă pe părinţi în legătură cu 

progresul elevilor şi activităţile curriculare şi extracurriculare desfăşurate on-line. Am observant o 

implicare în mai mare măsură a părinților în sprijinirea elevilor în învățare.  

Promovarea imaginii pozitive s-a realizat prin publicarea tuturor reușitelor, internetul devenind 

cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele activității, pentru a ține la curent părinții 

cu tot ce se întâmplă în școală. 
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JOCURILE PUZZLE – BENEFICII PENTRU COPII 

PROF. ILEANA LASTOVIEȚCHI 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MIHAI EMINESCU”, 

TG-JIU, GORJ 

Perioada desfășurării activității instructiv-educative online, m-a determinat să mă gândesc la ce 

aș putea oferi copiilor pentru relaxare, pentru petrecerea timpului în mod plăcut și util.mai mult ca 

niciodată mi-am îndreptat atenția spre acest joc educativ numit puzzle.  

Informându-mă, am constatat cât de benefic este acest joc pentru creierul copilului. Din acest 

motiv, am hotărât ca, ori de câte ori am posibilitatea, voi dărui online, cât mai multe jocuri PUZZLE, 

copiilor.  

Pentru copii, jocurile puzzle sunt unele dintre cele mai potrivite modalități de stimulare a 

creierului și de testare a inventivității. Acestea au un rol important în dezvoltarea inteligenței, ceea ce 

le face o alegere potrivită pentru utilizarea în scopuri educaționale.  

Pe lângă faptul că oferă și o doză aparte de divertisment, de ani de zile cercetătorii vorbesc 

despre beneficiile semnificative asupra procesului intelectual uman. 

Într-o notă mai științifică, specialiștii spun că, creierul generează anumiți neurotransmițători 

care asistă la corespondența dintre acesta și sistemul nervos, instruind astfel corpul să indeplinească 

anumite funcții. Dopamina este unul dintre principalii neurotransmițători, responsabilă de nivelul 

fericirii, optimism, motivație, plăcere, stare de bine și abilitatea de a lua decizii. 

Rezolvarea unui astfel de joc este o activitate creativă, un hobby care activează starea de bine 

și crește nivelul de dopamină. Așadar, acest joc, poate fi o opțiune pentru relaxare.  

Puzzle-urile sunt printre primele jucării ale bebelușilor, adaptate bineînțeles, la nivelul lor. 

Aceste jocuri care cresc în complexitate și dificultate odată cu copilul, au o imensă valoare 

educațională și un rol esențial în dezvoltarea armonioasă a acestuia. Sunt un mod distractiv de a 

petrece timpul, atât individual cât și împreună cu familia sau prietenii, însă oferă și o mulțime de 

beneficii pentru dezvoltarea mentală a copiilor. 

Rezolvarea puzzle-urilor presupune creșterea abilităților fizice, cognitive și emoționale. Mai 

exact, prin manipularea pieselor, cei mici își îmbunătățesc coordonarea mână-ochi. Astfel, puzzle-ul 

este identificat de către ochi, creierul își imaginează cum ar trebui să arate, iar mâinile găsesc și așează 

corect piesele. Copiii își dezvoltă și îndemânarea sau abilitățile motorii grosiere, precum mișcarea și 

coordonarea membrelor superioare. În principal, îmbunătățirea abilităților fizice prin jocul de puzzle 

este ideală pentru copiii cu vârste cuprinse între 3-6 ani.  

Chiar dacă și pentru cei mai mari este potrivită practicarea unor mișcări fine pentru scris sau 

alte activități, după vârsta de 6 ani, copiii au deja formate anumite aptitudini de bază. În această etapă, 

rezolvarea unui puzzle pentru copii contribuie la sporirea capacităților cognitive sau intelectuale. 

Copiii sunt stimulați să înțeleagă lumea din jurul lor, recunosc diferite forme, procesează, 

analizează și rezolvă mai ușor problemele. De asemenea, memoria are foarte mult de câștigat 

deoarece atunci când o piesă nu se potrivește, copilul o lasă deoparte dar, își amintește de ea când îi 

va găsi corespondentul. Imaginile atractive și colorate obținute la final, îi stimulează imaginația și 

creativitatea. 

În plan afectiv și emoțional, cei mici învață să fie răbdători, să își fixeze scopuri pe care să le 

atingă și să dezvolte strategii. Totodată, dacă este alături de alte persoane în timp ce completează un 

puzzle, copilul va învăța să comunice și să coopereze pentru o țintă comună. 

Orice ilustrație am alege, jocul de puzzle asigură distracție, petrecerea timpului liber, provocare 

și EDUCAȚIE. Acest joc, necesită implicarea directă a copilului în așezarea elementelor. El trebuie 

să fie atent la felul în care îmbină piesele, pentru a reconstitui imaginea. 
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Un creier activ și stimulat de puzzle-uri va funcționa foarte bine, oferă atenție la detalii, o 

gândire mai clară și mult mai rapidă. 

Prin acest joc, copilul urmărește așezarea pieselor de puzzle, reconstituind imaginile date. Acest 

joc, necesită implicarea directă a copilului în așezarea elementelor.  El trebuie să fie atent la felul în 

care îmbină piesele, pentru a reconstitui imaginea. 

În continuare voi enumera beneficiile ce le are jocul de puzzle pentru dezvoltarea copilului  și 

care m-au determinat să le acord atenția cuvenită: 

1. Coordonarea. Puzzle-uri dezvolta abilitățile motorii fine ale mâinilor, coordonare și

raţionamentul în spațiu. Puzzle-uri sunt, în primul rând, o mulţime de detalii mici. De aceea, atunci 

când copilul asamblează imaginea el nu doar ține piesa dar și le aranjează în mod corespunzător. 

Dezvoltând astfel orientarea în spațiu și coordonarea, copilul va fi capabil să evite problemele cu 

scrierea și vorbirea. 

2. Gândire strategică. Antrenează capacitatea de a vedea sarcina din unghiuri diferite, și a lua

decizii dificile. Copilul învață să acorde atenție mai multor factori simultan: forma elementului, 

imaginea, succesiunea de asamblare, rezultatul muncii. Acest lucru va ajuta copilul în viitor să aleagă 

metodele corecte de rezolvare a sarcinilor. 

3. Imaginația. Puzzle-uri dezvolta imaginația. Copilul trebuie să-şi imagineze ceea ce

asamblează iar în timpul asamblării puzzle-ului să păstreze imaginea în minte și să compare cu ceea 

ce face. 

4. Independență. Puzzle-ul învață copilul să ia propriile decizii, să caute un răspuns fără

ajutorul unui adult. Libertate totală de a acţiona de sine stătător îl ajută să creadă în propriile forţe. În 

viitor, copilul va fi capabil să ia cu uşurinţă propriile decizii. 

5. Concentrare. Puzzle-ul ajută la îmbunătăţirea atenției. În timpul asamblării imaginii, copilul

învață să nu fie absent de la procesul de joc, ci să se concentreze la momente importante. Acest fapt 

îi va fi util la școală și mai târziu în viaţă. 

6. Memorare. Antrenează memoria. Puzzle-urile, crează uneori dificultăți chiar și pentru adulți,

iar pentru un copil este mult mai greu. Acest joc ajuta copii să memoreze cantităţi mari de informații, 

care leagă rezultatul de imaginea originală. 

7. Armonie. Face copilul să fie mai calm și asiduu, ajută să transfere atenția și să se relaxeze,

să se odihnească după o zi de școală și de la probleme minore. 

8. Perseverență. O imagine mare asamblată de sine stătător îmbunătăţeşte stima de sine și

învață copilul nu să renunțe la “problemele mari”. 

9. Extinde orizonturi. Deseori imaginile jocului de puzzle reprezintă poze a unor locuri

binecunoscute, atracţii turistice și oraşe precum și reproduceri ale unor artişti celebri. Grație acestor 

imagini, copilul învaţă numele artiştilor, denumiri, oraşe și alte lucruri utile. Astfel cunoştinţele 

copilului se dezvoltă chiar și în timpul jocului. 

10. Comunicarea cu părinţii. Ajută la comunicarea cu părinţii. În timpul asamblării pieselor

de puzzle, copilul se relaxează și devine mai comunicativ. În timpul jocului, părinţii pot afla uşor cu 

ce problemele se confruntă copilul și îi ajută să iasă din această situaţie. 

Pentru copil este un mod distractiv de a petrece timpul şi totodată, regăseşte elemente din 

activităţile învăţate anterior: 

→ aspecte de toamnă;

→ aspecte de iarnă;

→ animale domestice, sălbatice animale din junglă, animale acvatice și de la poli;

→ mijloce de locomoție;

→ fructe și legume specifice anotimpului  toamna;

→ jocuri și sporturi specifice anotimpului iarna;

→ tradiții și obiceiuri specifica anotimpului iarna;

→ ETC.

Pentru început, copilul este pus în situația de a privi imaginea și de a recunoaște ce

reprezintă aceasta (să o descrie) după care, va trebui să o reconstituie.
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Ex. PUZZLE: 

„ANIMALE DIN JUNGLĂ” 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=13ec8be25d8e  

„ANIMALE DE LA POLI” 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=046b8d05299e   

„ANIMALE SĂLBATICE DIN ȚARA NOASTRĂ” 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b87090725f6  

„PINGUIN” 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0933eda567d2  

„BROASCA ȚESTOASĂ” 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=152b3ebbab46  

„OMUL DE ZĂPADĂ” - PUZZLE 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=035bcb6e6037    

„IARNA, LA SĂNIUȘ” – PUZZLE 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3ea830e8b17b  

„LA PATINOAR” – PUZZLE  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1f14a1380963   

„LA SĂNIUȘ” – PUZZLE  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=372b5431aafc  

Așa cum am mai menționat, prin rezolvarea de puzzle, vom dezvolta inteligenţa copilului, 

inventivitatea acestuia, îmbunătăţirea coordonării mână-ochi, dezvoltatrea și exersarea memoriei 

precum și exersarea capacității de a face puzzle într-un timp relativ scurt, reușind să îmbine fără ajutor 

elementele potrivite pentru a face din bucăți un întreg – să reconstituie imaginea dată.  

De asemenea, prin acest joc educativ, vom stimula și dezvolta răbdarea copilului de a duce la 

bun sfârșit o sarcină primită. 

Sursa: 

• https://www.jadflamande.ro/blog/beneficiile-jocurilor-puzzle-pentru-copii-si-adulti/

• https://puzzleday.md/ro/news/10-beneficii-ale-jocului-de-puzzle
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Promovarea imaginii grădiniței prin activități online 

Profesor pentru învățământ preșcolar, László Emese         

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță”, Cluj- Napoca 

Promovarea imaginii unui institut de învățământ are foarte multe aspect de care ar trebui să țină 

cont fiecare cadru didactic, părinte și elev. Cadrele didactice au un rol foarte important in ceea ce 

privește prestigiul si imaginea institutului de învățământ în comunitatea locală. Aceștia trebuie sa se 

preocupe de dezvoltarea lor profesională și personală pentru ca activitățile didactice sa fie adaptate 

cerințelor predării în sistem online. 

Activitățile în sistem online la nivel preșcolar diferă foarte mult de la activitățile obișnuite de 

la grupă. Pentru a face față noilor provocări am urmat două cursuri de dezvoltare profesională: 

Profesor în online, si cursul pentru utilizarea Platformei Electronice de Management Școlar Adservio. 

Pentru desfășurarea activităților în sistem online Grădinița noastră a ales să folosească 

platforma educațională Adservio. Începând din septembrie am introdus datele copiilor in catalog și 

am generat codurile de înregistrare pentru preșcolari și părinți. În octombrie părinți au activat 

conturile copiilor, astfel când municipiul a intrat în scenariul roșu, noi am început să lucrăm cu copii 

prin această platformă educațională. 

Modalitățile de desfășurare a activităților online a fost: sincron, asincron și mixt. 4 zile din 

săptămână s-au realizat activități în mod asincron și o zi în mod sincron sau mixt.  

În zilele în care activitatea didactică s-a realizat în mod asincron am distribuit copiilor fișiere 

ce conțineau filmulețe realizate de noi cu activitățile didactice, prezentări Microsoft Office Power 

Point, fișe de lucru, jocuri didactice, linkuri cu cântece, jocuri de mișcare, povești, etc. Părinții au 

avut posibilitatea să descarce materialele didactice distribuite de noi și să vizualizeze împreună cu 

copii filmulețele cu activități didactice propuse. 

Activitățile sincron s-au realizat prin videoconferință folosind aplicația  Cisco Webex Meetings 

sau aplicația Zoom din Platfrma Educațională Adservio.  În zilele în care activitatea didactică s-a 

desfășurat în mod sincron, am realizat activități și jocuri didactice interactive, pentru predarea 

cunoștințelor din diferite domenii am realizat prezentări Power Point, am încercat să mențin interesul 

copiilor pentru activitățile online prin activități artistice, lucru manual și activități opționale. Deoarece 

activitățile cu copii de vârstă preșcolară nu s-a putut realiza fără sprijinul părinților, orarul activităților 

în mod sincron am planificat în funcție de solicitările și disponibilitățile părinților. 

Activitățile didactice online atât sincron cât și cele asincron ne-au ajutat să menținem legătura 

cu copii și părinții grupei noastre, să trimitem copiilor cunoștințe și emoții pozitive, să introducem 

copii și părinții în lumea digitală. 

Imaginea grădiniței poate fi promovat cel mai eficient prin a oferii beneficiarilor ceea ce au 

aceștia nevoie: de o educație de calitate în această perioadă dificilă.  

Educația de calitate este efortul tuturor cadrelor didactice din colectivul grădiniței, fiecare 

contribuind la imaginea de ansamblu al instituției. Deschiderea cadrelor didactice spre digitalizarea 

învățământului intervine favorabil în dezvoltarea grădiniței și implicit în promovarea imaginii 

acesteia. 
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Importanța promovării imaginii școlii 

Prof. înv. primar Lăța Viorica Angela 

Director adj.  Școala Gimnazială Braloștița 

În zilele noaste, unitatea de 

învățământ trebuie să fie pregătită să 

facă față unor cerințe tot mai complexe 

din partea societății contemporane și să 

își revendice locul său în viața copiilor 

pe care îi educă dar și în centrul 

comunității. Cerințele beneficiarilor fac 

din unitatea de învățământ un cadru viu, 

un mediu în continua schimbare. 

Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o 

școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni,  ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, 

practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel 

de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 

național. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Școala Gimnazială Braloștița este o unitate de învățământ cu 6 structuri arondate: Școala 

Gimnazială Valea Fântânilor, Grădinița cu program normal Schitu, Grădinița cu program normal 

Racovița, Grădinița cu program normal Ciocane, Grădinița cu program normal Sfircea, Grădinița cu 

program normal Braloștița, un număr de aproximativ 400 de elevi și preșcolari, a căror activitate 
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instructiv-educativă este coordonată de 40 de cadre didactice. Comuna Braloștița este situată în partea 

de sud-vest a țării, făcând parte din configurația nordică a județului Dolj, aflându-se la nord de 

Craiova, în Lunca Jiului și la extremitatea estică a câmpiei Colinare a Bălăciței. 

Pornind de la stabilirea unor repere situaționale mai exacte, comuna Braloștița se află la o 

distanță de 34km de Municipiul Craiova și la 15km de orașul Filiași. Este situată pe Valea Racoviței, 

pe Dealul Corbului și Cotina, pe dealurile Braloștița, Spaiongiului și Hunia. 

Comuna Braloștița este alcătuită din satele: Braloștița, Ciocane, Racovița, Schitu, Sfârcea și 

Valea Fântânilor. Aceste sate, spre est, se integrează în Valea Jiului, iar, spre vest, formele de relief 

sunt reprezentate de dealurile de piemont ale Platformei Strehaia. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante, în 

perioada suspendării cursurilor, procesul de învățământ desfășurându-se cu ajutorul bine-cunoscutei 

platforme educaționale Google Classroom. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 

Bibliografie: 

✓ Păun, E.-Școala –abordare sociopedagogică, Editura Polirom, Iași, 1999;

✓ Iosifescu, Ș.- Relația dintre cultura organizațională și proiectele de cooperare internațională,

studiu I.S.E., București, Decembrie 2004; 

Webografie: 

https://www.primaria-bralostita.ro/ 
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Tradiții și obiceiuri românești – activitate online 

Lațcu Ion-Manuel      

Școala Gimnazială nr. 1 Bocșa 

Promovarea imaginii școlii reprezintă o necesitate pentru o bună colaborare între cei trei 

parteneri educaţionali: școală-elevi-părinţi.  

Educația este obligatorie, dar elevii și părinții fac alegerea, ei decid. Această dependență a 

unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în 

modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora.  

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin mijloacele pe care le oferă; de aceea, este foarte important ca activitățile realizate să fie pe placul 

și în folosul copiilor, chiar dacă se desfășoară online. 

Astfel, înainte de vacanța de iarnă, am realizat o activitate – proiect - Tradiții și obiceiuri 

românești, menită să dezvolte competența Sensibilizare și exprimare culturală, la clasa a VIII-a, 

vizând Participarea la o varietate de proiecte și evenimente culturale în diverse contexte, inclusiv 

profesionale.  

Reperele metodologice în acest caz ar fi: 

1. Dezbateri privitoare la elemente specifice ale culturii naționale și ale altor culturi.

2. Exerciții de redactare a unor texte (articole pentru revista școlii, ziarul local, broșuri de

prezentare a evenimentelor socio-culturale, broșuri/ghiduri turistice) care să promoveze valorile 

naționale și interculturalitatea. 

Proiectul s-a extins pe câteva zile, elevii au lucrat individual, dar și în echipe și le-a plăcut tare 

mult, a avut efect în progresul acestora. 

Rezultatele au fost postate pe site-ul școlii, căci elevii s-au documentat în special despre 

tradițiile și obiceiurile locale, reușind, astfel, să promoveze orașul natal, dar și școala. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. invățământ primar Lăutaru Elena Margareta   

Școala Gimnazială Nr. 4 Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să 

pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 

concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 
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Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

768

http://www.scritube.com/


“Ce avem de oferit?” 

Lavinia Hansmann 

C.S.E.I. ”Constantin Păunescu”

“Reuşita este doar un semn mâzgălit cu creionul dacă nu o împărtăşesti cu oamenii la care tii” 

Scott Galloway “Algebra fericirii” 

Orice schimbare socială, orice domeniu de dezvoltare are nevoie de un punct de plecare, de un 

motor, care odată activat să poată produce schimbări fundamentale, schimbări bazate pe o cunoaştere 

profundă a nevoilor, cerinţelor, schimbări care produc o dezvoltare echitabilă a unei societăţi. Tocmai 

acest motor, care pune lumea în mişcare este Educaţia.  

Lumea modernă este într-o permanentă mişcare, schimbare, fapt care ar trebui să determine 

întreg sistemul educaţional să ţină cont de aceste schimări, să se alinieze acestora şi să reacţioneze în 

conformitate cu noile cerinţe. Sistemul educaţional ar trebui să pregătească specialişti pentru viitor, 

care să poată satisface nevoile şi cerinţele pieţii muncii,  să creeze o şcoală adaptată şi cu o viziune a 

nevoilor secolului XXI. 

Şcoala trebuie să înveţe să producă valori, valori pe care trebuie să le promoveze, să devină o 

arta prin care convinge clienţii să cumpere, să investească. Dar pentru a produce oameni de valoare, 

adaptaţi necesităţilor actuale, educaţia trebuie să devină un domeniu în care se investeşte masiv, atât 

resurse, materiale, metode noi, tehnici, personal calificat, trebuie să devină un domeniu rentabil, care, 

în permanenţă să valorifice fiecare oportunitate şi să pună în valoare tot ceea ce are de oferit.  

Cum se poate realize acest lucru? Prin programe, prin metode şi tehnici cât mai moderne, cât 

mai diversificate, care să fie cât mai interactive / atractive elevilor, care să pună accentul pe partea 

practică, pe nevoile pieţei, să ofere competitivitate. Şcolile să îşi găsescă o identitate, un specific, să 

înţeleagă şi să promoveze importanţa diferenţierii, să se axeze pe un anumit domeniu de activitate, 

dar în care să exceleze, să devină cele mai bune şcoli pe domeniul lor de activitate, pe segmental lor 

de ofertă / opţiune, satisfăcând în felul acesta, cel mai bine, nevoile celor care aleg şcoala respectivă. 

De ce o şcoală trebuie să îşi promoveze imaginea? De ce este important ce are de oferit? 

- Deoarece fiecare insituţie educativă are anumite obiective stabilite,  o misiune de îndeplinit,

şi prin promovarea imaginii, a programelor, a rezultatelor obtinute, a investiţiilor realizate, se poate 

realiza o comparaţie între planul iniţial, obiectivele iniţiale şi realitatea de la sfârşitul şcolarizării, 

când se stabileşte adevărata valoare a instituţiei respective, când se evaluează performanţele  

absolvenţilor şcolii respective. In ce măsură au fost îndeplinite aceste obiective. In felul acesta pot fi 

identificate problemele reale care au împiedicat indeplinirea obiectivelor, pot fi remediate aceste 

probleme. 

- Deoarece orice progres, orice reuşită denotă implicare,  responsabilitate, garanţia unei

permanente dezvoltări, dezvoltatrea celei mai bune imagini şi convingerea că ceea ce oferă ei, 

produsul lor educaţional, este cel mai bun. Acest lucru atrage după sine o creştere a reputaţiei 

institutiei respective, a satisfacţiei consumatorului, a publicului căruia i se adreează, dezvoltarea unor 

noi proiecte şi parteneriate, atragerea de noi finanţări. 
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- Deoarece o instituţie şcolară nu poate exista făra elevi. O bună promovare duce la o aflare

despre existenţa şcolii respective, o mai bună familiarizare a elevilor în ceea ce priveşte serviciile 

educaţionale oferite,  dacă aceste se pliază sau nu cu nevoile / dorintele / aspiraţiile/ aşteptările lor,. 

Cu cât o şcoală oferă un plan de servicii mai complex, programe mai bune, mai eficiente,  care pun 

accentual pe cunoaşterea şi satisfacrea nevoilor elevilor, dar şi a cerintelor pieţei şi işi adaptează oferta 

educaţională în funcţie de aceste nevoi, cu atât mai mult consumatorii de edecaţie vor fi mai motivaţi, 

interesaţi de acea instituţie.  

- Deoarece vrem să ne diferenţiem de alţii, să ne creăm o imagine a noastră, proprie, o imagine

puternică cu care să ne identificăm, imagine care ne ajută să dezvoltăm o nouă comunitate, un 

patrimoniu. Vrem să arătăm lumii că avem ceva de spus, să împărtăşim succesul, vrem să-i invităm 

şi pe alţii în comunitatea noastră, suntem deschişi la dialog, la nou, la schimbare, şi vrem ca mesajul 

nostru să ajungă la cât mai multă lume. 

- Dar pentru a ne construi şi consolida o imagine pozitivă e nevoie de ani de muncă susţinută,

sistemică şi de calitate, de implicare, de comunicare. 

Bibliografie: 

1. Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în învăţământ.

Chişinău: Lumina, 2014. 

2. Cojocaru V. Schimbarea in educatie si Schimbarea manageriala. Chisinau: Lumina, 2004.

3.Douglas B. Holt. Brands and Branding. Cultural Strategy Group. 

http://testconso.typepad.com/files/brands-and-branding-csg2.pdf 

4. Guzgan V. Management educaţional: cultura organizaţională în unitatea şcolară. Chișinău:

Valinex, 2003. 

5. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008.

6. Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004
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Promovarea imaginii școlii în perioada pandemiei 

Prof. Inv. Primar Lavric Daniela 

În general, educația nu ar trebui promovată, ea este parte din noi- nu poți să mai înalți ceva ce 

firesc este la superlativ. Educația și inclusiv școala sunt componente absolut necesare pentru 

perfecționarea unui individ, pentru întregirea personalității acestuia și mai mult pentru o dezvoltare 

multilaterală a competențelor necesare integrării în societate.  

Procesul educațional are ca scop principal dezvoltarea armonioasa și completă a individului 

pentru a se integra în societate, în toate aspectele sale. O variabilă destul de importanta este 

conștientizarea necesității acestui proces îndelungat, uneori greoi dar cu beneficii peste așteptări. Vrut 

– nevrut educația îti imprimă soluții la problemele individuale, creează oportunități multiple, deschide

uși spre necunoscut și te lasă să explorezi. Școala nu are nevoie de promovare, ea este în viețile

noastre și în cele mai restrânse momente, este cauza și efectul deciziilor noastre.

Totuși, într- o societate cu anumite deficiențe este necesară o întărire a propriilor convingeri, 

aceea că este absolut indispensabilă!  

Ajungând intr- o stare de cercetare complexă a domeniului școlar, societatea a descoperit un 

mare beneficiu- acela de a se da cu părerea despre orice: miniștrii nu sunt buni, programele trebuie 

revizuite de n ori pentru a fi acceptabile subiectelor din zilele noastre, profesorii nu sunt suficient de 

implicați în procesul educațional, copii fie sunt prea obosiți, fie prea nemunciți.  

Cum ai putea promova imaginea școlii în asa un amalgam de păreri contradictorii? Prin educație 

de calitate: prin activități ce vizează specificul local, prin joc, ascultând nevoile copiilor și adaptând 

experiențele educationale după nivelul lor de cunoaștere.  

Integrarea intereselor elevilor în procesul didactic aduce o abordare mai profundă a 

conținuturilor deoarece copiii își manifestă interesul față de activitate, își arată fericirea atăt de 

spontan și de sincer încât părinții/ societatea nu pot rămâne indiferenți la o atitudine afectivă pozitivă. 

Zâmbetul și dorința de cercetare a copiilor este molipsitoare, se creează o legătură invizibilă, pozitivă 

între cei trei factori ai educației: copiii- părinții- educatorul. În momentul în care copilul merge fericit 

la școală, imaginea școlii este promovată; atunci când elevul își face temele cu entuziasm menționând 

părintelui că domnul/ doamna așa i- a explicat, imaginea școlii este din nou promovată.  

Pandemia a adus o altă metodă de promovare, școala s- a mutat acasa. Orele nu mai sunt un 

secret, metodele de predare au fost expuse si dezbătute la cafea, dimineata, cu vecinele..., tehnicile 

de evaluare (obiective sau subiective) s-au adaptat noilor coordonate iar transmiterea conținuturilor a 

devenit mai amplă deoarece destinatarii s- au înmulțit- la ore participă și frați, părinți sa bunici; 

profesorii au devenit actori și au jucat pe scenă deschisă.  

Acum educația și școala este promovată on- line. Nici nu se putea mai bine, nu trebuie site 

pentru a expune activitățile, nici rubrică de noutăți pentru că se știu deja, toată lumea este 

interconectată.  

Ați avut de- a face cu părinți care nu participă la ședințe? Nu- i nimic, acum îi cunoaștem, Ați 

întâmpinat greutăți cu expunerea și înțelegerea conținuturilor? Acum este mai greu, ba nu merge 

netul, ba se blochează platforma, ba vin frații mai mici! Cu răbdare, căutând soluții să reușești să 

transmiți totuși ceva , promovezi imaginea școlii!  

Atât timp cât ne implicăm, deschidem oportunități de învățare, ne pliem după elevii noștri, ne 

expunem strategiile pentru a fi mai accesibile și reușim să transmitem o învățătură/ o lecție 

importantă/ o temă/ un zâmbet/ o stare de bine pe zi  atunci promovăm imaginea școlii și a educației 

.   
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN ONLINE PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Autor: Dir. Prof. Lazăr Alina Marinela     

Grădinița cu Program Prelungit ”Top Kinder Space” Giurgiu 

Asigurarea educației timpurie de calitate, este foarte importantă. Aceasta este perioada când 

copiii se dezvoltă rapid, iar focusarea pe procesul de dezvoltare,trebuie făcută cu mare atenție și dacă 

acesta este neglijat, compensarea pierderilor se realizează mult mai dificil. Etapa de preșcolaritate 

este cea mai importantă în formarea deprinderilor și comportamentelor sociale. 

Învățământul preșcolar reprezintă prima treaptă de pregătire în educația formală și pentru 

pentru educația formală. Educaţia copilului începe încă de la naştere, iar aceasta este continuată, de 

procesul educațional din instituțiile de învațământ. 

Educaţia preşcolară este unul din procesul esenţial al educaţiei omenești. În procesul educaţiei 

preșcolare, un rol esenţial îi revine sistemului preşcolar, care reprezintă o etapă cu o maximă 

importanță, pentru încadrarea copiilor în sistemul educaţional. 

Important este că educaţia, în faza preșcolarității, în cadrul instituţiilor preşcolare particulare 

sau de stat şi şcolare este în mare parte o responsabilitate a statului și nu numai, dar în cea mai mare 

parte a familiei, pentru că frecventarea procesului educațional, aduce cea mai mare realizare, în 

finalizarea etapei indispensabile a preșcolarității. 

În contextul pandemiei, situația impunătoare este de predarea de acasă, online, o predare mai 

dificilă, pentru cadrele didactice cu vârstă înaintată, pentru greutatea pe care o întâmpinau în mânuirea 

aplicațiilor tehnologice de comunicare. 

Pentru păstrarea copiilor aproape și pentru continuarea procesului educațional, în perioada 

pandemiei, activitățile au fost susținute de acasă, iar promovarea imaginii școlii, a fost puțin 

îngreunată, datorită situației impunătoare. Activitățile de la distanță, au ținut cont de particularitățile 

de vârstă ale preșcolarilor, de nevoile pe care le aveau chiar și în mediul online, dar mai ales de 

materialele pe care le dispuneau fiecare acasă. S-a ținut cont de absolut toate activitățile pe care 

puteam organiza online, extracurriculare, ședințe cu părinții, etc. 

Impactul lor au avut ca scop, promovarea imaginii școlii, din mediul online, cu ajutorul 

aplicațiilor digitale gratuite, aplicații care, au venit în sprijinul cadrelor didactice, în realizarea 

oricărui tip de activitate, pentru că datorită acestor aplicații minunate, s-a putut promova o imagine 

bună, a ceea ce am oferit preșcolarilor, pe perioada predării online. 

O importantă particularitate, asupra promovării imaginii școlii, o are parteneriatul grădiniță-

familie, pentru ca satisfacția cea mai mare asupra beneficiarilor, să fie de calitate și de înaltă apreciere. 

Trebuie să se cunoască, ceea ce aspirații au părinții, de la procesul educațional și așa se pot 

elabora strategii importante de promovarea a imaginii școlii în mediul online. 
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O instituție de învățământ competentă, are focusare asupra satisfacerii nevoilor beneficiarilor , 

prin oferirea unor activități de calitatate, adaptate nevoilor preșcolarilor, în acest context ”pandemic”, 

va oferi întotdeauna o bună promovare a imaginii grădiniței sau a școlii. 

Bibliografie: 

1. https://edict.ro/invatamantul-prescolar-si-rolul-acestuia-in-dezvoltarea-prescolarului/;

2. https://www.didactic.ro/materiale-didactice/importanta-activitatilor-educative-realizate-in-

online-pentru-promovarea-imagini 
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Importanța “Grădiniței de acasă” 

Profesor Învățământ preșcolar 

Lazăr Camelia Georgiana 

Activitatea preșcolarilor, cu siguranță, a fost cea mai afectată în perioada aceasta, raportându-

ne la eficiența învățării online. Nevoile preșcolarilor de conectare și de contact direct cu adulții și cu 

alți copii, capacitatea mică de concentrare dar și nivelul acestora de dezvoltare cognitivă și emoțională 

au făcut învățarea online o adevărată provocare. 

Conectându-se cu grădinița și cu cadrele didactice, părintele va găsi sprijin în organizarea 

rutinei și a activităților preșcolarului. De asemenea, comunicarea permanentă între parinte și cadru 

didactic, va fi de un real ajutor în planificarea și organizarea activităților personalizate, incluzând 

jocurile și jucăriile ce îl atrag pe copil. 

Pe de alta parte, și conectarea copilului cu educatorul are o importanță deosebită în redarea 

stabilității și continuității preșcolarului. Metodele de conectare pot fi variate, în funcție de 

disponibilitatea și posibilitatea atât a familiei (părinte și copil), cât și a cadrului didactic. Astfel 

regăsim: conectarea prin video call, prin filmulețe cu activități/ cântece/ povești, sau conectarea prin 

video conferințe, organizate cu grupa de copii. Deoarece fiecare copil este unic, este deosebit de 

important ca metodele de conectare să fie experimentate până se găsește cea mai atrăgătoare pentru 

copil și, deopotrivă, potrivită pentru părinte. 

În această perioadă, am acordat o importanță majoră obiectivului interacțiunii, și anume: 

conectarea cu preșcolarii.  

Deoarece mișcarea fizică este esențială, am propus copiilor momente de dans, jocuri 

psihomotrice, jocuri de imitație, trasee prin casă, astfel aceștia și-au consumat energia chiar dacă nu 

au ieșit afară, odihnindu-se și colaborând mai bine. 

De asemenea, am creat activități care să implice copiii în ”treburile casnice”, acestea fiind utile 

atât pentru părinți cât și pentru cei mici. Dintre acestea putem aminti: jocul ”de-a bucătarul”, aranjatul 

mesei, strânsul jucăriilor etc. 

În aceasta perioadă, orientandu-ne pe aspectele pozitive ale ”Grădiniței de acasă”, amintim: 

• Preșcolarii au petrecut mai mult timp în familie, alături de părinți/bunici, bucurându-se de

prezența dar și de sprijinul acestora în realizarea sarcinilor de lucru; 

•Activitățile desfășurate s-au realizat în mediul familiar;

•Activitățile sincron se desfășurau la ora stabilită de comun acord cu părinții (nu atât de

devreme precum cele de la grădiniță), astfel, copiii, putându-se bucura de mai mult somn dimineața; 

• În ceea ce privește părinții, putem afirma că, în această perioadă și-au dezvoltat și au învățat

cum să folosească instrumentele și platformele pe care au lucrat copiii; 

•Din perspectiva cadrelor didactice, beneficiul major, a fost, colaborarea între acestea prin

împărtășirea de noi experiențe, materiale, idei. 

     De asemenea, printre ”lipsurile” resimțite în această perioadă, reamintim: 

• Satisfacerea nevoii de socializare, de petrecere a timpului împreună cu colegii;

•Menținerea atenției preșcolarilor, dar și dirijarea modului de realizare a sarcinilor de lucru s-

a realizat cu dificultate; 

•Grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, fiind un punct forte

pentru dezvoltarea globală a preșcolarului. 

În concluzie, putem defini ”Grădinița online”, astfel: ”Orice metodă pedagogică rezultă din 

întâlnirea mai multor factori și , din acest punct de vedere, educația va rămâne mereu o artă: arta de 

a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de cărțile de metodologie.” (Gaston Mialaret) 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. Primar Lazăr Georgeta Mihaela 

Scoala Gimn. „Episcop Dionisie Romano” Buzău 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi atât prin resursele umane de care dispune 

cât şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente 

a comunităţii. Însă este imperios necesar ca școala să fie pregătită a răspunde cerințelor complexe ale 

societății contemporane. Cerințele beneficiarilor procesului de educație fac ca unitatea de învățământ 

să fie un mediu într-o continuă schimbare. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive 

în comunitate se realizează prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor școlii respective. 

Fiecare cadru didactic al școlii contribuie la crearea imaginii acesteia. O bună pregătire 

profesională secondată de interesul pentru o educație individualizată, adaptată la particularitățile 

elevului, constituie ,,magnetul” cu care unitatea școlară își atrage elevii. Profesorii trebuie să adopte 

o atitudine inovativă și

deschisă în modul de realizare al activităţii şi în relaţiile cu elevii. Se va asigura astfel o 

atmosferă relaxantă care va permite stimularea creativă a elevilor. 

Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei implicați în 

procesul educațional, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem. Trecerea de la formula „față 

în față” la modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de 

urgență, dar și o„cotitură” didactică și de paradigmă. 

În contextul actual, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot 

mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care 

îi educă dar și în centrul comunității.  Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional se face prin diversificarea şi 

flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului 

educațional. Cadrele didactice vor ține mereu legătura cu părinții elevilor, deoarece relațiile de 

colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și sporesc prestigiul instituțional. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 
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Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 

Rolul acestor activități  este de a facilita desfășurarea procesului instructiv-educativ, de a ușura 

„munca” elevilor, aceștia reușind să învețe, să acumuleze noi cunoștințe, să li se formeze noi 

deprinderi, capacități fără un efort însemnat din partea micilor școlari. Activitățile de acest gen, cu o 

deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții.  

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, 

cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a 

elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie: educație 

de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, 

reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități 

extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 

În concluzie, o imagine pozitivă a școlii poate fi promovată prin accentuarea educației asupra 

nevoilor educabililor, mai exact prin individualizarea învățării, prin educație de calitate, prin 

participarea la activități extrașcolare și prin promovarea unui comportament moral pozitiv, pentru ca 

"Școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei, nu ca specialist, ci ca o 

personalitate armonioasă". (Albert Einstein) 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Lazar Georgeta,   

Şcoala Profesionlă Tătăruşi judeţul Iaşi 

Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 

deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. 

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele 

sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este 

de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și 

apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

În cadrul strategiei de promovare o instituţie de învăţământ adoptă strategii cu privire la: 

1. Intensificarea comunicării cu:

• Beneficiarii principali respectiv cu cei secundari (elevi şi părinţi) prin armonizarea intereselor

lor. 

• Opinia publică generală ce se compune din categoriile de public general, care află pe diferite

canale (în special din presă, Internet, pliante, broşuri, luări de cuvânt ale personalităţilor) despre 

existenţa, activitatea şi caracteristicile unităţii şcolare. 

2. Promovarea modelelor de bune practici – reprezintă o una dintre cele mai eficiente şi puţin

costisitoare strategii de menţinere a mediului competititv dintr-o organizaţie. 

Într-o şcoală promovarea modelelor de bune practici mai ales în cazul cadrelor didactice aduce, 

în cele din urmă un plus de notorietate, unităţii respective. Cadrele didactice vor fi mult mai 

stimulate şi mai receptive în adoptarea unor metode şi procedee didactice noi, de actualitate, axate pe 

nevoile actuale ale elevilor 

3. Căutarea de informaţii cu privire la noi metode, tehnici, instrumente, modele.

Teoria informatizării învăţământului evidenţiază resursele pedagogice angajate/angajabile la 

nivel de politică a educaţiei prin: 
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• valorificarea noilor tehnologii în direcţia procesării, esenţializării şi amplificării activităţii

intelectuale la parametrii de eficienţă individuală şi socială; 

• dezvoltarea unui sistem de autoinstruire eficientă, (auto)perfectibilă în diferite condiţii şi

situaţii de timp şi spaţiu; 

• promovarea unei educaţii/instruiri individualizate în contextul (auto)evaluării 

formative/continue a rezultatelor acţiunii didactice/educative care reflectă calitatea corelaţiei 

funcţional-structurale dintre subiectul şi obiectul educaţiei; 

• stimularea creativităţii „actorilor educaţiei”;

• antrenarea tuturor dimensiunilor educaţiei (intelectuală-morală-tehnologică-estetică-fizică) în

contextul unor acţiuni de instruire formală-nonformală-informală, integrate/integrabile în sensul 

educaţiei permanente 

4. Stimularea implicării, a dialogului şi a democraţiei

Într-o şcoală un loc promordial îl ocupă menţinerea şi stimularea democraţiei prin 

diverse şedinţe la care participă toate cadrele didactice ale şcoli respective. În timpul acestor şedinţe 

se doreşte să se obţină anumite soluţii pentru problemele apărute. Găsirea de soluţii se face 

prin  discuţii deschise – fiecare cadru didactic este lăsat să îşi exprime liber opinia cu privire la 

problemele pe care Instituţia le întâmpină. Stimularea dialogului se realizează prin participarea 

cadrelor didactice la diferite proiecte, conferinţe, simpozioane etc, iar stimularea implicării 

personalului prin diverse activităţi şcolare şi extraşcolare 

Şcoala  îşi rezolvă multe dintre problemele dificile cu care se confruntă colaborând cu factori 

instituţionali locali. 

O atenţie deosebită este acordată implicării familiilor elevilor şi agenţilor economici (în special 

în cazul grupurilor şcolare) prin elaborare de strategii separate. Educația este cel mai puternic motor 

al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări 

fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile , bazată pe cunoaștere 

Bibliografie: 

1. Ilieş, L., Managementul calităţii totale, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2003;

2. Iosifescu, Ș., Calitatea educației- concept, principii, metodologii-, București, 2007

3. Jinga, I: Managementul învăţământului, Editura ASE Bucureşti, 2003
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII - ȘCOALA ONLINE 

Pr. Prof. Lazăr Liviu - Școala Gimnazială ,,Teodor Bălășel”, Ștefănești- Vâlcea 

Școala Gimnazială ,,Teodor Bălășel” se află situată în Comuna Ștefănești, Județul Vâlcea.  În 

ce privește începuturile ei, putem spune că cea dintâi şcoală laică ia fiinţă în anul 1883, pentru satele 

Ştefăneşti (cu 126 de familii) şi Zlătărei (cu 106 familii), învăţător aici fiind Ilie Petrescu. La 30 

aprilie – 12 mai 1896 durata învăţământului primar din mediul rural se stabileşte la 5 ani, programa 

incluzând şi alte obiecte de învăţământ, ca gramatica, limba româna, istoria românilor, geografia 

judeţului, a ţării şi a continentelor, ştiinţele naturale, caligrafia, desenul, gimnastica, muzica, lucrul 

manual. 

Actuala şcoală a fost construită cu ajutorul preotului Teodor Bălăşel şi al ministrului Şcolilor, 

Spiru Haret la 17 august 1910, la aceeaşi dată când a fost inaugurată şi primăria. Ca învăţător şi preot 

a funcţionat Teodor Bălăşel. Prin legea din 26 iunie 1924 învăţământul primar se prelungeşte de la 5 

ani la 7 ani din care 4 ani fiind cursul primar şi 3 ani cursul complementar. 

După reforma învăţământului din anul 1948 clasel I – IV sunt primare, iar clasele V – VIII 

gimnaziale, aici predarea făcându-se de către profesori. În Şerbăneşti actuala şcoală a fost dată în 

funcţiune la 15 noiembrie 1957. Lângă vechea şcoală din Ştefăneşti Linie s-a ridicat alta nouă în 1970 

– 1972. La ora actuală există patru şcoli primare şi două şcoli gimnaziale.

La Şerbăneşti, în chiliile călugărilor, preotul Teodor Bălăşel, împreună cu Spiru Haret au 

înfiinţat prima şcoală agricolă din Oltenia, care a fost inaugurat la 17 august 1910, odată cu şcoala 

primară. Şcoala agricolă a funcţionat din 1910 până în 1927 în incinta mănăstirii, când preotul Teodor 

Bălăşel şi Nicolea Iorga au reuşit să construiască un nou local în Petculeşti (Grădinari), la şoseaua 

principală. 

Preotul Bălăşel a dăruit şcolii 100 de hectare pentru construcţia şcolii. Până în 1921 au absolvit 

şcoala de agricultură din Ştefăneşti 205 tineri şcolarizaţi. În prezent această şcoală nu mai 

funcţionează. 
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În momentul de faţă, în comuna Ştefăneşti activează 2 grădiniţe, o şcoală primară, şi o şcoală 

gimnazială, care în timp au mai fost reabilitate şi reconditionate, însă nu se ridică la pretenţiile şi la 

nivelul cerut de Uniunea Europeană, din punct de vedere al bazei materiale, şi al spaţiului de studiu. 

Programul Economia Bazată pe Cunoaştere a reuşit să aducă un suflu nou în instituţiile de învăţământ 

din comună prin introducerea celor 10 calculatoare şi internet de mare viteză pentru elevii din această 

comunitate. Director al acestei frumoase instituții este Prof. Mihaela Agapin, începând din anul 2016. 
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Promovarea imaginii grădiniței 

Lazar Mariana 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei 

educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. 

Promovarea imaginii unității școlare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei 

trei parteneri educaționali: grădiniță-preșcolari-părinți. Școala este un element important al oricărei 

comunități prin resursele umane pe care le are, dar și prin spațiile de învățare disponibile. O 

școală/grădiniță responsabilă este garantul dezvoltării neîncetate a comunității. 

Formarea imaginii unității se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce ține atât de stilul 

managerial al conducătorului unității, cât și de activitatea desfășurată de angajați-cadre didactice. Este 

foarte importantă crearea si promovarea unei imagini instituționale pozitive in comunitate. 

După cum bine știm, această criză generată de pandemia Covid 19, a influențat atât experiențele 

personale, dar și pe cele profesionale, instituțiile de învățământ și actorii acestora resimțind impactul 

negativ al acestei crize. Deși eficiența activităților educative a fost afectată, situația a fost gestionată 

destul de bine, cadrele didactice încercând să păstreze calitatea actului educațional, dovedindu-se 

astfel că avem capacitatea de a ne adapta cu succes la contexte noi. 

Efectele pandemiei COVID-19 continuă să ne afecteze pe toți. Există multe întrebări despre 

lucrurile corecte de făcut, mai ales atunci când vine vorba de promovarea școlii. Cu siguranță ne 

dorim cu toții să respectăm circumstanțele fiecărei familii, timp în care facem tot ce putem pentru a 

ne îndeplini misiunea școlii, chiar și în timp ce suntem acasă. 

Deși clasele arată mult diferit în acest moment cu închiderea unităților de învățământ, aceasta 

nu a fost o scuză pentru a fi suspenda eforturile de socializare ale școlii. De fapt, întreruperea cauzată 

de pandemie este un motiv mai important pentru a se intensifica angajamentul în rețelele 

sociale. Părinții au nevoie de informații despre orice, de la operațiile școlare până la învățarea la 

distanță, iar canalele de socializare oferă mai multe căi pentru a furniza aceste informații. Cred că 

rețelele sociale joacă un rol și mai mare decât înainte. Distanțarea socială este critică, dar conexiunea 

socială este complet posibilă. 

Așadar, ne-am folosit de rețelele de socializare pentru a pune activitățile la dispoziția publicului. 

Spre exemplu se poate prezenta oamenilor ceea ce facem la momentul de „muzică și mișcare” sau 

„activitate fizică”. Părinții ar putea dori să se oprească și să vadă despre ce este vorba, oferindu-le 

șansa de a vedea experiența pe care o oferi copiilor în fiecare zi. Se poate crea un document cu 

întrebări frecvente, astfel încât toată lumea să aibă o înțelegere de bază a poziției unității de 

învățământ și a planului de a merge mai departe. De asemenea, o idee foarte bună este aceea de a 

pune într-un videoclip fotografiile copiilor care lucrează, acompaniat de o muzica de fundal 

liniștitoare. 

Măsurile luate în această perioadă au fost: 

- reactualizarea periodica a paginii WEB;

- asigurarea funcționării site-ului;

- Conștientizarea importantei aplicării pachetului de sarcini pe probleme de comunicare si

relații cu publicul; 

- Reconsiderarea strategiei privind imaginea instituțională în rândul elevilor, părinților,

comunității; 
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- Organizarea si distribuirea de responsabilități speciale legate de relația cu beneficiarii actului

educațional. 

O strategie de construire a imaginii pozitive cuprinde, de regulă, elementele următoare: 

 scopul şi obiectivele propuse;

 principalele componente ale imaginii organizației;

 categoriile de public-țintă;

 principalele mesaje care trebuie transmise pentru fiecare categorie de public - ţintă;

 canalele de comunicare a mesajelor în raport cu specificul destinatarilor acestora;

 termenele de îndeplinire a activităților planificate;

 resursele materiale necesare;

 elaborarea şi aplicarea programelor de relații publice pentru implementarea strategiei de

creare a imaginii. 
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EFICIENȚA ACTIVITĂȚILOR ON-LINE ÎN RÂNDUL PREȘCOLARILOR 

Prof. înv. preșc. LAZĂR RAMONA-ELENA 

Liceul Tehnologic Brătianu, Grădinița P. P. I. C. Brătianu 

Drăgășani, Vâlcea 

La vârsta preșcolară, copiii au nevoie să socializeze, să interacționeze unii cu 

ceilalți. Educatorii ar trebui să țină cont de nevoia copiilor de continuitate. Părinții trebuie să înțeleagă 

că este important pentru copii să își vadă educatorii, colegii și să se conecteze cu ei. Este nevoie, 

așadar, de o altă perspectivă asupra copilului. 

Nu vorbim practic de o predare, ci de o experiență. În centrul învățării se află copilul. Când 

planificăm o activitate, trebuie să ne gândim la ce tip de experiență va avea copilul, nu la ce trebuie 

el să învețe. Când vedem această oportunitate ca pe o experiență pentru copii și pentru noi, abordarea 

întâlnirilor online va fi diferită. 

Un lucru de care trebuie să ținem seama este cum diferențiem predarea online pentru 

preșcolari. În momentul în care gândim activitățile on-line, trebuie să ne gândim la nevoile copilului 

la această vârstă. Tranziția este similară cu intrarea copilului la grădiniță, pentru că este un alt tip de 

experiență, nouă, diferită. Copiii au o altă disponibilitate dacă înțeleg că grădinița este acum altfel , 

în mediul on-line. Este tot o adaptare, ca și începutul de grădiniță, așa că totul trebuie abordat treptat, 

în funcție de vârstă. Durata trebuie să fie legată de cât timp se poate focusa un copil la diferite vârste. 

Până să intre în on-line, copilul trebuie pregătit exact așa cum este pregătit atunci când merge 

la grădiniță. Să se trezească la timp, să își facă rutina de dimineață, să mănânce micul dejun. Atât 

părinții, cât și educatorii trebuie să înțeleagă că experiența este centrată pe copil și trebuie urmărit 

interesul acestuia. Acest lucru este în strânsă legătură cu așteptările părinților. Sunt anumite activități 

predate diferit. Focusul trebuie să fie pe ce putem face, nu pe ce nu putem face. Întâlnirile on-line 

sunt un fel de joacă, ca și la grădiniță, pentru că astfel învață copiii cel mai bine. De asemenea, în 

cadrul unor astfel de întâlniri, se vor folosi alte instrumente. 

Nevoile de bază ale copiilor de la fiecare vârstă trebuie avute mereu în vedere atunci când 

structurăma ctivitățile on-line. Acestea vor fi foarte interactive, folosind toate resursele disponibile în 

mediul virtual. 

Pentru a construi o experiență benefică în predarea on-line, trebuie respectate câteva principii: 

nevoia de mișcare, folosirea muzicii, implicarea copiilor în activități, structura și pauzele, momentele 

de relaxare. Mișcarea este foarte importantă, deoarece copiii învață prin folosirea întregului corp. Nu 

ne putem aștepta ca un copil să stea "cuminte", mișcarea este esențială la această vârstă și este un 

criteriu important în planificarea activității. De asemenea, dacă este nevoie de obiecte ajutătoare, cum 

ar fi mingi sau jucării pentru realizarea mișcării, este bine să îi anunțăm din timp pe părinți. 

La vârste mici, nu e suficient să dăm indicații copiilor, ci și noi, ca educatori, trebuie să facem 

respectivele mișcări în fața ecranului. Întâi arătăm, apoi îi lăsăm pe cei mici să repete. 
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Dacă părintele va înțelege importanța experienței de predare, fie ea și on-line, atunci va putea 

să ofere copilului sprijin și să îl susțină în procesul de învățare. Trebuie înțelese și temerile părintelui, 

pentru că odată securizat părintele, el va transmite sentimentul de securitate și copilului. 

Momentele de pauză pentru corp și pentru minte sunt folositoare atât copiilor, cât și 

educatorilor. În paralel, se folosesc acele strategii de captare a atenției copiilor. Este importantă starea 

pe care o au copiii când încep activitățile. De aceasta, va depinde disponibilitatea lor. 

Copiii au aceleași nevoi pe care le au și în grădiniță. Să își arate jucăriile, să folosească mâinile, 

să miroasă, să audă, etc. De aceea, este bine să alegem în on-line activități cu care copiii sunt deja 

familiari de la grupă. 

Planificarea ar trebui realizată în avans și transmisă părinților la începutul fiecărei săptămâni, 

pentru a putea fi pregătiți cu materialele și tot ce este necesar. Copiii pot fi și împărțiți în mai multe 

grupe sau educatorii pot lucra câte doi, dacă există această posibilitate. Între sesiunile online, mai 

putem da activități acasă copiilor, conform cu abilitățile lor. Se folosește orice prilej, orice dată din 

calendar pentru a crea momente speciale, pentru a celebra și pentru ca astfel de momente să "rupă 

rutina". 

Ca și în format fizic, educatorul este acolo pentru a-l ghida pe copil să descopere lumea. El este 

prezent pentru copii, nu pentru părinți. Important este să le oferim copiilor o experiență de învățare 

în care să se simtă ascultați și valorizați. 

În mediul on-line, putem transmite emoție prin gesturi, prin voce și putem fi alături de copil, 

chiar dacă nu suntem prezenți fizic lângă el. Este important să adresăm întrebări copiilor, pentru a 

vedea cum se simt, ce griji au, ce s-a întâmplat cu ei. Este foarte important să fim alături de copii și 

ei să simtă asta. 

Așadar, experiența on-line poate crea o poveste și este despre a învăța să fim împreună altfel!   
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Promovarea imaginii şcolii prin activităţi extracurriculare 

Autor: prof Lazaric Ştefan   

Şcoala Gimnazială Avram Iancu, Bistriţa 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice 

pregătite, care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 

la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova.  

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 

individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii.  

Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, 

practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel 

de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 

național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

LAZEA IONELA 

Conținutul activităților educative nu se schimbă doar pentru că se desfășoară online. Unele 

metode și procedee noi apar ca ajutor pentru buna desfășurare online. Promovarea imaginii școlii se 

face prin orice activitate, fiind suficient să se amintească de unde suntem (școala), cu cine lucrăm 

(colegii) și cine mai e în jurul nostru (familia și comunitatea locală). 

Limba și literatura română - clasa a III-a 

Competența specifică: 

3.2 Formularea unui răspuns emoțional față de textul literar citit 

Activități de învățare: 

- Exerciții de exprimare a primelor reacții față de cele citite folosind modalități diverse: desen,

mima, schema, ritm/melodie etc; 

- Exerciții de tipul ,,dacă aș fi eu ……m-as simți/aș fi….” 

- Exerciții cu spații lacunare despre școala noastră și cartierul din care face parte

Activități propuse: 

Joc: Cum mă simt? 

Se alege din textul citit cuvinte, expresii, propoziții care sugerează sau produc anumite emoții 

sau reacții. Se pot specifica situațiile în care elevii se întâlneau în curtea școlii. Pe banca fiecărui elev 

se află o fișă cu trei cercuri desenate sau un mijloc didactic online (jamboard). Fiecărei emoții i se 

asociază o culoare apoi se  așază  cuvintele sau expresiile pe unul dintre cercurile desenate. Se vor 

colora  cercurile în funcție de emoția semnalizată și se va desena emoticonul potrivit. Elevii sunt  

bucuroși că își pot exprima în mod liber emoțiile. În funcție de emoticoanele pe care le-au creat și de 

cuvintele scrise pe acestea, elevii vor fi solicitați să exprime sub forma unui rol scurt emoțiile resimțite 

Citește ca… 

Pe tabla online sunt scrise mai multe propoziții formate din maxim 10 cuvinte. Elevii extrag 

bilete dintr-o cutiuță virtuală.  Pe bilete sunt scrise diverse indicații referitoare la  modul în care trebuie 

să citească: citește vesel, citește ca un robot, citește plângând, citește furios, citește cântând, citește 

râzând etc. Prin aceste feluri de citire se creează amuzament printre elevii din clasă. Elevii sunt dispuși 

să citească în mai multe feluri. Unii dintre ei sunt foarte entuziasmați, alții sunt mai retrași în felul de 

a se exprima, chiar opresc camera video. 

Modalitatea aceasta de a desfășura activități de activități este pe placul elevilor deoarece îi ajută  

să se exprime emoțional cu mai multă ușurință. Folosirea diverselor materiale  va face ca învățarea 

să fie atrăgătoare, interesantă, iar învățăturile însușiteîi vor sprijini în experiența din viața lor.  

Totodată activitățile desfășurate, chiar dacă online, vor pomeni și promova imaginea școlii între 

cei din jurul nostru, 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN ACTIVITĂȚILE ON-LINE 

LEFTER IULIA – Profesor învățămantul preșcolar 

Școala Gimnazială “Octavian Voicu” – Bacău 

Şcoala este locul în care copiii cresc, se joacă şi învaţă împreună.  Este un element esenţial al 

oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O 

şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu 

poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi 

altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii 

şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Astfel, adaptarea la predarea în on-line încurajează profesorii să colaboreze între ei, 

împărtășindu-și materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari.  

Mutarea cursurilor în on-line încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, 

folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare în on-line, 

poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii 

pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de 

capacitatea de a fi autodidact). 

În situația în care suntem astăzi,. profesorii pot lucra cu părinții în această perioadă pentru 

educația celor mici. Ei pot veni cu instrucțiuni clare în on-line, iar aceștia pot dezvolta temele cu 

copiii în offline. În felul acesta se pot dezvolta relații între școală și familie, părinții pot înțelege mai 

ușor și pot empatiza mai mult cu efortul unui cadru didactic. Se dezvoltă, astfel, și relația profesor-

părinte.        

Părinții pot explora împreună cu copiii diferite platforme, instrumente online și astfel învățarea 

se petrece și la adulți. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis ale elevilor și ale părinților acestora. Marketingul 

este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea 

lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine 

consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici 

științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței.  

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin în favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova.  

Beneficiarii atât direcţi, cât şi indirecţi (elevii, părinţii) sunt cei ce intră în contact cu mediul 

școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. 

Promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin 

rezultatele educaţionale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest aspect.    

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin 

fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitătile elevului, 

folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății imaginea pozitivă 

asupra școlii.   

Se realizează, de asemeni, prin publicarea tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual 

mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că 
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putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit 

școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia nevoie: 

educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. 

Învățarea există și în on-line, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi 

ferestre către educație. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Leiti Mónika, 

Liceul Teologic Romano Catolic Hám János Satu Mare 

În zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 

promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine.  

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii.  

Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional. 

Începând din luna martie 2020, decând actul de învățare- predare a fost în totalitate mutat în 

mediul online, instituțiile de învățământ au răspuns la o nouă provocare, deoarece acest lucru a 

generat schimbări în desfășurarea actului educational.  

O mare schimbare a fost trecerea de la învățământul tradițional la cel în mediul online. În aceste 

condiții, și pentru că nu știm cât de extinsă va fi perioada în care școala online va face parte din viața 

noastră am căutat platforme educaționale care să ne ajute și să îi ajute pe copii în structurarea și 

evaluarea materiei pe care o au de parcurs în acest an școlar. 

Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul 

digital- dinamic, colorat, interactiv. Totuși utilizarea excesivă a calculatorului nu-i ajută pe cei mici 

să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea este necesar ca învățătoarea împreună cu părinții să-i 

ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere.  

Folosirea platformelor online oferă o serie de beneficia și avantaje elevilor din clasele primare 

spre mulțumirea tuturor cadrelor didactice dar și a părinților.  

Fiind învătătoare la clasa a IV-a consider, că folosirea platformelor digitale de educație este o 

metodă bună pentru a-i motiva pe elevi să învețe lucruri interesante în timp ce se distrează jucând 

jocuri logice, astfel învățarea adevărat plăcută. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
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SIGURANȚA ELEVILOR ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. Leonte Florentina 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Botoșani 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le 

au incluse în programele și planurile de realizare ale procesului educativ. Resursele digitale devin un 

instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă 

noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în 

care metodele tradiționale vechi nu ocupă toată ora de curs. 

Recunoaștem faptul că pentru mulți profesori, a fi în căutarea metodelor noi cu implicarea 

resurselor digitale, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată 

provocare. Și chiar dacă elevii par cu mult mai avansați decât profesorii în ceea ce numim noi 

tehnologii informaționale și de comunicare, internet, mediul online, pentru ei provocarea confruntării 

cu un asemenea volum de informații virtuale și tendințe noi este cu mult mai mare. 

Copiii sunt foarte vulnerabili. Orice moment sau situație neplăcută pe care o trăiesc copiii în 

mediul online, are un efect negativ asupra stării lor emoționale și confortului psihic. Astfel, vorbind 

despre școală și internet, suntem nevoiți să afirmăm că instituția de învățământ trebuie să ghideze 

copiii pentru a face față fluxului de informații, provocărilor internetului și riscurilor la care sunt 

supuși, fiind utilizatori ai  site-urilor sau portalurilor informaționale, rețelelor de socializare și chat-

urilor, resurselor cu filme, secvențe video sau jocuri. Iată de ce ajungem să vorbim despre Inteligența 

online, pe care orice copil trebuie să o dezvolte, cu ajutorul și susținerea părinților, educatorilor și 

profesorilor. 

Riscurile în mediul online încep de la prima întâlnire a copilului cu tableta, computerul sau 

telefonul mobil. Căutând un filmuleț sau o informație, copilul poate accesa ușor un conținut ilegal 

sau dăunător. Comunicând în chat sau pe rețelele de socializare cu alți utilizatori online, copilul poate 

face cunoștință cu persoane răuvoitoare, hărțuitori sau abuzatori. Nu există un hotar bine determinat 

între aici se poate și aici nu se poate de dat click. De aceea este foarte important ca în școală orice 

elev să fie informat despre cum un simplu click îl poate aduce în situații foarte neplăcute sau chiar 

periculoase. 

Sunt binevenite lecțiile tematice despre siguranța online care au ca scop principal îndrumarea 

și ajutarea elevilor de-a identifica anumite riscuri, de-a gestiona situații neplăcute și de-a solicita 

ajutorul adulților, în special părinților și profesorilor. 

Procesul de educare a unei generații inteligente și sigure online trebuie început încă din educația 

timpurie. Fluxul de informații de pe internet trebuie să vină paralel cu metodele sigure de explorare 

a lui. 

Ce pot face profesorii? 

Să informeze! Elevii percep în persoana pedagogului pe cineva care deține informații. 

Informația oferită corect din punct de vedere metodologic, cu conținut și metode ajustate grupului, 

va fi primită de elevi cu mai multă încredere decât o simplă prelegere despre „Este interzis să faci 

asta!” 

Să asculte! Elevii doresc să fie ascultați nu numai la teme sau atunci când realizează anumite 

activități didactice. Ei doresc să fie ascultați și sprijiniți și atunci când se confruntă cu o problemă, fie 

în viața reală, fie în cea virtuală. 

Să încurajeze! Copiii au nevoie de încurajarea profesorilor, care pot deveni persoane de 

încredere și sprijin atunci când trec prin situații mai dificile. 
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Să ajute! Copiii au nevoie nu doar de încurajare, dar și de acțiuni concrete prin care primesc 

ajutor, iar interesele le sunt protejate. Profesorii pot veni în ajutorul elevilor care sunt victime ale 

acțiunilor ilegale în mediul online prin raportarea acestora persoanelor și instituțiilor competente și 

responsabile cu siguranța copiilor în mediul online. 

Să repete! Despre pericolele ce pot apărea în mediul online, elevilor trebuie să li se aducă la 

cunoștință foarte des. A fi în siguranță online nu este o teorie învățată și aplicată într-o anumită 

situație. Siguranța online trebuie să existe zilnic în activitatea copiilor. 

Resurse bibliografice: 

https://siguronline.md/rom/educatori/informatii-si-sfaturi/copiii-scoala-si-internetul 
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Tipuri de activități educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Lichi Mioara     

Școala Gimnazială Cucuieți, Dofteana 

Școala are un rol activ în modul în care societatea își modelează fluxul de dezvoltare și trebuie 

să își crească rolul și locul în managementul acestor schimbări,iar principala provocare la care trebuie 

azi să facă față  este "lumea digitală", care - la fel ca orice lume nouă - trebuie descoperită ,trebuie 

cucerită și chiar trebuie modelată pentru a putea fi o "casă bună "pentru locuitorii ei.  

Școala poate face acest lucru consolidând la generațiile pe care le formează mentalități deschise, 

pasiune pentru inovație și o înțelegere profundă a tuturor acestor mecanisme ce rezultă din impactul 

tehnologiei asupra vieții fiecăruia dintre noi.Toate aceste  schimbări trebuie făcute cu atenție și 

determinare. 

Până în luna martie 2020 o învățare exclusiv online nu era un lucru pe care să ni-l fi imaginat 

măcar,cu atât mai puțin să-l punem în practică,deși mai foloseam uneori componenta online în 

completarea a ceea ce se întâmpla în clasă. 

Elevii și părinții au fost la fel de nepregătiți ca și noi profesorii, dacă nu chiar mai mult (lipsa 

unui "aparat" pentru a putea desfășura orele ,lipsa conexiunii la internet, un singur leptop folosit și de 

părinți pentru a lucra și de copii pentru a desfășura orele,e.t.c.) 

Dar n-am disperat! 

Am luat totul ca pe o provocare și am regândit întregul proces de predare-învățare-evaluare. Am 

plecat de la faptul că scopul nostru ,la fel ca și față în față este să-i ghidăm pe elevi să înțeleagă 

concepte, să învețe proceduri și să aplice în practică ceea ce au învățat. E drept, acest lucru e mult 

mai greu de realizat online. Dar, spre deosebire de sala de clasă unde folosim tabla și manualul (alături 

de prezentări în unele situații), online avem posibilitatea să includem diferite tipuri de materiale: 

- prezentări

- materiale video

- materiale audio

- materiale interactive

- cărți electronice

Includerea unor materiale de studiu într-un curs online nu sunt o garanție că acestea vor fi 

parcurse și învățate de către elevi.Este absolut necesar să adăugăm activități și exerciții practice care 

se rezolvă folosind informația din materialele de studiu. 

Activitățile și exercițiile le arată elevilor care sunt situațiile în care vor folosi ceea ce învață și 

le oferă motivul să se întoarcă la acestea și să caute răspunsurile de care au nevoie. Fac învățarea 

activă, facilitează transferul de cunoștințe și formarea unor competențe, ceea ce va face ca învățarea 

să fie de lungă durată. 

Ce fel de activități includem? 

Într-un curs online putem include: 
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- Exerciții interactive

Există o multitudine de platforme care permit crearea unor astfel de exerciții:

liveworksheets,asq,learningApps,wordvall. Multe dintre aceste exerciții interactive sunt sub formă de 

jocuri, care îi antrenează pe elevi în învățare fără ca acestora să li se pară că depun un efort prea mare 

sau că sunt testați. 

- Realizarea unor proiecte individuale sau în grup ,folosind documentele Google.

Profesorul poate crea un document Google în care dă acces elevilor să editeze .Elevii pot lucra

de la distanță ,pot chiar schimba comentarii ,idei ,resurse în timp ce lucrează.În plus realizarea unor 

astfel de proiecte dezvoltă unele abilități de prezentare și scriere, iar o parte din abilitățile exersate 

pentru a participa la interacțiuni online le reflectă pe cele necesare pentru a stabili relații de succes în 

lumea reală . 

- Crearea unor produse

Putem cere elevilor să creeze de la desene până la construirea unor obiecte sau realizarea unor

experimente.Rezultatul final poate fi un video ,o prezentare ,o imagine a produsului sau imagini care 

să surprindă toți pașii parcurși sau etapele creării produsului. 

- Teste

Testele sunt activități care pot fi folosite în mod variat și creativ pentru a ajuta elevii să învețe.

Dacă îl folosim adecvat (nu doar pentru notă) ,testul online poate fi unul dintre cele mai puternice 

instrumente de învățare.Putem include într-un curs online teste de autoevaluare dând elevilor 

posibilitatea să se verifice fără a primi note și familiarizându-se astfel cu tipul de întrebări care pot fi 

incluse într-un test notat. 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) spune că" tehnologiile de învățare digitale permit 

elevilor să înțeleagă conceptele mai repede și în întregime,să pună în legătură teoria cu practica ,să 

se implice mai ușor în învățare "(Carrier Damerow&Bailey ,2017).Aceiași autori se exprimă foarte 

clar intitulând un capitol "Digital -Learning -It Is Not about Technology but Pedagogy " ( "Învățarea 

digitală -nu se referă la tehnologie ,ci la pedagogie ") Mai presus de tehnologie este pedagogia ,care 

stă în spatele acesteia ,iar profesorul rămâne " magicianul" care face totul posibil . 

Bibliografie: 

1. Ciprian  Ceobanu ,Constantin Cucoș, Olimpius Istrate ,Ion -Ovidiu Pânișoară -Educația

Digitală,Editura Polirom,Iași ,2020. 

2. Ciprian Ceobanu -Invățarea în mediul virtual .Ghid de utilizare a calculatorului în

educație,Editura Polirom,Iași ,2017. 

3. Gorun Adrian- Educaţia încotro? Modele de administrare a sistemului educaţional, Editura

Academica Brâncuşi, Târgu-Jiu, 2010 . 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. invatamant Primar Liliana Vasilescu         

Școala Gimnazială Pompiliu Marcea,Tg-Jiu, Jud. Gorj 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. 

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de 

consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării 

unui parteneriat bine consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un 

ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum 

și previziunea pieței. 

De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune 

asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul 

educațional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor 

generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a 

comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 
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O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. 

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele 

sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este 

de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și 

apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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Activităţile online: rolul şi impactul în educaţie 

Prof. Linte Marionella 

Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă”, Brăila 

De la inventarea calculatorului şi crearea internetului, lumea virtuală a fost în continuă 

schimbare. În prezent, TIC oferă o gamă variată de resurse ce pot fi folosite cu succes în procesul de 

predare-învăţare: documente autentice (extrem de utile în predarea limbilor străine), platforme 

educaţionale, platforme colaborative şi interactive, informaţii, cursuri, cărţi etc. Toate acestea permit 

dezvoltarea a numeroase competenţe, dincolo de asimilarea unor cunoştinţe punctuale la nivel 

scolastic, printre care: 

- gândirea critică, capacitatea de a identifica informaţia corectă şi de a evita ştirile false;

- autonomia în procesul de învăţare;

- dezvoltarea competenţelor de comunicare, scriere, muncă independentă;

- autoevaluarea;

- canalizarea eforturilor elevului de a folosi aceste resurse pentru cercetare, nu numai pentru

jocuri sau reţele de socializare. 

Pentru ca activităţile online să aibă un real impact în procesul de predare-învăţare, este necesar 

ca profesorul şi elevii să fie parteneri, iar creativitatea, gândirea critică, interdisciplinaritatea, 

adaptabilitatea, cercetarea să devină finalităţi ale educaţiei. 

Profesorul este cel care conduce procesul, prin urmare trebuie să fie conştient că atitudinea sa, 

comportamentul, capacitatea de a transmite informaţia influenţează modul de învăţare al elevului. 

Profesorul trebuie să se adaptaze la nevoile clasei şi fiecărui elev în parte, astfel încât să fie capabil 

să adopte stilul de învăţare potrivit, iar la nevoie să-l schimbe. 

Alegerea activităţilor este extrem de importantă, întrucât trebuie să se plieze pe competenţele 

vizate şi conţinuturile de predat. Reuşita dobândirii competenţelor ţine de mai mulţi factori, cum ar fi 

personalitatea elevilor şi a profesorului, alegerea materialului pedagogic, selectarea atentă a resurselor 

TIC, dar şi motivaţia, aşteptările şi nevoile elevului. 

În opinia lui Lebrun, „TIC oferă mijloace inovatoare, nu doar pentru transmiterea cunoştinţelor, 

dar şi pentru explorarea strategiilor de învăţare care favorizează construirea competenţelor1”. În acest 

context, distingem trei tipuri de activităţi2: 

- activităţile de exprimare şi gestionare pedagogică, cu privire la munca în afara orelor de curs.

Această activitate implică abilităţile tehnologice de bază; 

- activităţile de difuzare media: difuzarea documentului creat cu ajutorul unui program, fiind

un ajutor pedagogic. Difuzarea se poate efectua în afara clasei, iar profesorul partajează resursele cu 

ajutorul web-ului; 

- activităţile de învăţare interactivă: elevul dobândeşte competenţe într-un context de

interacţiune virtuală sau reală. 

Prin urmare, şcoala nu poate fi privită ca un proces de predare uniformizat şi minimalist, acest 

lucru însemnând că şcoala trebuie să se adapteze nevoilor unei societăţi în continuă schimbare. De 

aceea, este nevoie să ne gândim la finalităţile şcolii: 

1. pregătirea elevului de a se adapta la o societate şi la codurile sale;

2. dezvoltarea autonomiei datorită conţinuturilor predate într-un context al egalităţii şanselor;

3. dobândirea fundamentelor unei culturi în măsură să ofere contribuţia personală.

Cultura digitală devine o a patra finalitate a şcolii care poate fi dezvoltată cu ajutorul

competenţelor tehnice (procedurale), cognitive (dobândirea de cunoştinţe) şi sociale (spirit civic şi 

respect). O astfel de şcoală este organizată în jurul formării de către elev a propriilor sale cunoştinţe, 

profesorul însoţindu-l de-a lungul unui parcurs personalizat; profesorul devine un ghid care 
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încurajează, susţine, motivează. Procesul de învăţare digital aduce schimbări la profesor, cât şi la elev 

şi se bazează pe sensibilizare, iniţiere, decodare şi aplicare. Finalitatea sa este de a forma indivizi 

adaptaţi la o lume în evoluţie şi la o cultură a aplicabilităţii competenţelor dobândite. 

Rămâne să ne punem o singură întrebare: este posibilă trecerea la învăţarea digitală şi, în acelaşi 

timp, constructivă? Fără îndoială, da! Este posibil, cu alegerea potrivită a resurselor, platformelor, 

portalurilor, site-urilor pedagogice şi, bineînţeles, flexibilitatea şcolii şi a profesorului de a se 

reinventa. Astfel ajungem la o şcoală eficientă, atractivă, motivaţională. 

Bibliografie: 

1Tradus din Lebrun, M., Des technologies pour enseigner et apprendre, Paris, De Boeck, 2e 

édition, 2002 Sursă: http://www.ipm.ucl.ac.be/marcell/livre1.htm 
2Perreault, N., Rôle et impact des TIC sur l’enseignement et l’apprentissage au collégial - I, 

Sursă: http://repere3.sdm.qc.ca/cgi-bin/reptexte.cgi?A367731+logo, 2005-11-21 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ÎN MEDIU ONLINE 

PROF. LIPOVAN CARMEN-LAVINIA,     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HERECLEAN 

În zilele noastre, fiecare unitate de învățământ a trebuit să se adapteze rapid noilor provocări 

generate de situația pandemică, căutând soluții pentru a face față strămutarii educației din spațiu 

școlar în mediu online și digitalizării sistemului de învățământ. 

La nivelul instituției noastre de învățământ, acest lucru s-a concretizat printr-un management 

educațional eficient, constând în colaborarea permanentă cu primăria pentru asigurarea dispozitivelor 

și cablarea prin fir de internet a fiecărei săli de clasă, dezbateri având ca temă regândirea proiectării 

didactice, instruirea elevilor și profesorilor privind utilizarea tehnologiei și a internetului în procesul 

de predare-învățare-evaluare, crearea unor resurse educaționale deschise, adaptate mediului online și 

nevoilor elevilor. 

Susținerea elevului este extrem de importantă indiferent sub ce formă se desfășoară actul 

educațional. Activitățile trebuie să fie atractive ca să motiveze elevul, să-i stimuleze interesul pentru 

învățare și totodată să-i formeze o imagine pozitivă asupra școlii. În acest context, internetul a devenit 

principalul mijloc de menținere a legăturii și de promovare a imaginii școlii. 

Pentru o bună colaborare școală-familie-comunitate și  pentru promovarea imaginii școlii, de la 

începutul anului școlar s-au realizat: 

- Actualizarea în permanență a site-ului școlii cu informații de inters public;

- Realizarea unor materiale de informare cu privire la măsurile de prevenire și combatere

Covid19;

- Crearea la nivelul instituției a unei platforme educaționale pentru realizarea activităților/

lecțiilor online, ședințelor etc.

- Instruirea elevilor și părinților/reprezentanților legali pentru utilizarea platformei, pentru

folosirea creativă, sigură și utilă a internetului; 

- Desfășurarea unor activități extrașcolare în mediu online, cu participarea unor specialiști;

părinți, elevi, consilier școlar;  

- Participarea la concursuri școlare, cu diferite lucrări/produse ale elevilor;

- Crearea grupului antibullying, la nivelul unității, și realizarea unor activități

săptămânale/lunare; 

- Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare în concordanță cu nevoile specifice

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală;  
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- Realizarea unor parteneriate educaționale cu activități desfășurate online.

Educația de calitate reprezintă un efort colectiv al cadrelor didactice, elevilor, părinților, 

autorităților locale, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției de 

învățământ. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante, a respectului 

reciproc, a implicării și devotamentului pentru profesia aleasă. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. 
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ȘCOALA ONLINE DE LA TRADIȚIONAL LA MODERN 

Înv. Livadă Elena         

Școala Gimnazială Tîrgu Trotuș, jud. Bacău 

Lumea de astăzi nu mai are granițe, nu se mai poate izola datorită faptului că omenirea 

traversează o eră a globalizării sub imperiul informațional și a progreselor tehnologiei. Dincolo de 

avantajele care se reflectă asupra societății umane ăn acest context, sunt absolut necesare măsuri care 

să realizeze compatibilitatea între noile și vechile generații. Dinamismul lumii actuale se traduce 

printr-o continuă nevoie de adaptare care implică transformări sociale, economice, politice, dar mai 

ales educaționale, transformări care for forma societatea viitoare. Această sarcină educțională revine, 

bineînțeles, educatorilor, care trebuie să descopere și să construiască mecanismele, mijloacele și 

metodele cele mai potrivite în acest sens. 

În contextul actual, informația reprezintă una din resursele cele mai de preț ale omenirii. Mediul 

virtual, ca formă de manifestare a tehnologiei moderne, capătă tot mai mult teren în școala românescă, 

facilitând accesul la informație și comunicarea. Metodele tradiționale nu mai sunt atât de atractive 

pentru copiii care perticipă în rețele virtuale de tipul Facebook, Twitter, Youtube, la activități care nu 

au legătură cu activitățile școlare, ele vizând socializarea sau divertismentul, dar reprezintă un 

important instrument de sprijin în realizarea temelor și proiectelor școlare deoarece oferă 

documentare, informare, comunicare, dezvoltare. 

Învățarea trece dincolo de sala de clasă și înmagazinează tehnologii complexe, iar mediile 

virtuale permit profesorilor să-și redimensioneze granițele creativității în procesul de predare-

învățare-evaluare, în vederea stimulării imaginației elevilor pentru a asigura transferul cunoștințelor 

și formarea competențelor. 

Astfel, profesorul trece de la furnizor de cunoștințe la mentor, mediator, membru al grupului de 

studiu acordând o importanță mai mare stilurilor de învățare ale elevilor și utilizând strategii didactice 

care promovează învățarea centrată pe elev și formarea capacităților de gândire de nivel superior. 

Profesorul nu mai este doar persoana care transmite informații, propune conținuturi, solicită sarcini 

și cere conduite. El stimulează și întreține curiozitatea copiilor pentru lucruri noi,formează și 

modelează comportamente sociale și îi ajută pe copii să-și definească identitatea. Elevii devin creatori 

ai propriului bagaj de cunoștințe, devin responsabili de propriul proces de învățare. 

Formarea competențelor digitale a devenit o condiție importantă pentru integrarea și 

funcționarea pe piața muncii, dar și viața cotidiană. Drept urmare, procesul de instruire trebuie 

reașezat în corelație cu noile tehnologii – instrumente TIC- care să elimine activitățile intelectuale de 

rutină. 

Modernizarea procesului educațional este imposibilă fără utilizarea instrumentelor digitale 

moderne, calculatorul fiind un instrument tot mai prezent în viața cotidiană în funcție de nevoia 

personală: divertisment, sursă de informații, sursă de lucru. Internetul devine arbitrul accesului la 

educație și cultură, iar cea mai potrivită formă pentru a răspunde acestei nevoi este E-learning. Școala 

online se construiește în jurul acestei forme de studiu. Față de sistemul tradițional de învățământ 

prezintă avantajele accesibilității, flexibilității și confortului, a independenței geogarfice. Prin acest 
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sistem există o prezentare concisă și selectivă a conținutului educațional și se pun la dispoziție mai 

multe resurse de învățare care permit conectarea cu o comunitate educațională globală. 

Programele E-learning au la bază metode pedagogice diverse, având în vedere că un material 

educational diversificat este reținut în proporție de 80% prin ascultare, vizionare și interactivitate. Se 

accentuează și o individualizare a procesului de învățare, fiecare având un ritm și un stil propriu de 

asimilare, beneficiind și de un feedback rapid și permanent. 

Există, însă, și unele bariere care se referă la necesitatea experienței în domeniul uitlizării 

calculatoarelor care implică și costuri mari pentru proiectare și întreținere, având în vedere că unele 

cadre didactice și unii copii nu sunt pregătiți  pentru a utiliza noua tehnologie sau nu au echipamentele 

necesare. 

Eduația actuală trebuie să pună bazele formării personalității care să facă față ritmului accelerat 

al schimbării în societatea modern, să-i creeze deprinderi și abilități de adaptare, iar procesul de 

instruire trebuie sa se adapteze noilor condiții. Școala online răspunde acestor provocări, dar în egală 

măsură trebuie să completeze învățământul traditional, să vină în sprijinul acestuia pentru a realiza 

prin combinare eficientă modelul educational al omului contemporan. Cu valori universal. 

Bibliografie specifică: 

Curs “Valorificarea soft-ului educaţional de concepţie proprie în studiul disciplinei predate” 
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Magia sărbătorilor de iarnă și parteneriatul grădiniță – familia preșcolarului 

Prof. înv. preșcolar Logigan Daniela    

Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei         

Loc. Mitocu Dragomirnei, Jud. Suceava 

Sărbătorile de iarnă sunt marcate, în acest decembrie 2020, într-un mod aparte în fiecare școală 

și grădiniță din țară. Sarcina cadrelor didactice de a realiza activități didactice eficiente apasă acum 

și pe umerii părinților. Unii se pot conforma cerințelor educaționale, alții nu, iar efectele pozitive ale 

învățământului la distanță sunt, din nefericire, tot la distanță pentru mulți copii. Este un an atipic, cu 

probleme atipice de realizare a învățării, iar proiectarea activităților și pregătirea materialelor necesare 

sunt, poate, mai complexe și mai de durată față de cele din timpul învățământului față în față. Fără 

existența unui parteneriat puternic educatoare – familie, n-am putea vorbi despre accesul copiilor la 

informațiile, jocurile, filmulețele educative, imaginile și prezentările realizate de educatoare. 

Perioada sărbătorilor de iarnă este una dintre cele mai frumoase din timpul anului școlar, însă, 

în acest an, oricât de mari ar fi eforturile părinților, copiilor și cadrelor didactice, magia sărbătorilor 

de iarnă se simte la un alt nivel. Valorificarea tuturor activităților planificate pentru această perioadă 

este într-un fel sau altul știrbită de lipsa contactului fizic al subiecților învățării. Reconsiderând toate 

aceste puncte slabe și amenințări în ceea ce privește învățarea on-line a preșcolarilor, am ajuns la 

concluzia că proiectarea și crearea de materiale didactice atractive și eficiente, precum și continuarea 

unui parteneriat puternic cu familiile preșcolarilor rămân cele mai importante aspecte în această 

perioadă.  

Magia sărbătorilor de iarnă trebuie să existe pentru fiecare copil, iar prin diversitatea 

mijloacelor de realizare a activităților am încercat împreună cu colegele din unitate să atragem nu 

doar copiii, ci și părinții în acest labirint informațional și ludic, pentru a le înlesni învățarea. După 

parcurgerea temei legate de ziua națională a României, am proiectat temele ,,Moș Nicolae, ocrotitorul 

copiilor", ,,Bradul", ,,Brăduțul împodobit" și ,,Astăzi S-a născut Hristos".  

În acest an școlar nu vom avea serbarea de iarnă. Copiii nu împodobesc bradul în grădiniță, nu 

colindă și sorcovesc împreună, nu interpretează roluri de poveste, nu dansează ,,Valsul fulgilor", 

,,Dansul oamenilor de zăpadă" sau ,,Căiuții" și nu fac fotografii cu colegii pe genunchii Moșului 

Crăciun. Dar realizează aceste activități acasă, în sânul familiei, împărtășind cu noi, prin fotografii și 

filmulețe, emoțiile zilei Sfântului Nicolae, emoțiile împodobirii bradului și ale pregătirilor pentru 

Nașterea Pruncului Sfânt.   

Am încercat ca prin intermediul activităților de dezvoltare personală propuse să stimulăm 

imaginația copiilor și capacitățile empatice ale acestora, să păstrăm vii identificarea, înțelegerea și 

reglarea emoțiilor și să îmbunătățim abilitățile socio-emoționale. Temele au fost variate și au urmărit 

o abordare integrată a ideilor pentru activitățile zilnice: ,,Ce cadou îmi doresc de la Moș Nicolae", ,,I-

aș spune Moșului Nicolae că…", ,,Clopoțeii cu emoții", ,,Dacă ai fi un clopoțel ce emoții ai stârni

celor din jur?", ,,Mesaj pentru brăduțul meu", ,,Iubesc bradul pentru că…", ,,Ce l-aș întreba pe brad",

,,Protejăm pădurea pentru că…", ,,Un brăduț și-a lui poveste", ,,Bradul meu este…", ,,Dacă aș fi o

podoabă de Crăciun, aș fi… pentru că …", ,,Scrisoarea mea ar fi în plicul … pentru că…", ,,Dacă aș

fi un cadou pentru un copil sărman, aș fi… pentru că…" etc.

În cadrul activităților liber alese și al activităților pe domenii experiențiale am proiectat 

activități pentru trei-patru centre de interes zilnic, audiții și vizionări, fișe de lucru, jocuri puzzle și 
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labirint, jocuri interactive, precum și jocuri de mișcare și jocuri distractive pe care copiii să le poată 

realiza împreună cu frații și părinții. Sugestiile de activități au fost deosebit de variate ca și conținut 

și ca mijloc de realizare, iar educatoarele din unitatea noastră au încercat să se conformeze noilor 

cerințe, realizând și creând materiale și jocuri și utilizând aplicațiile Book Creator, Wordwall,  

Microsoft Power Point, Jigsawplanet, Youtube, Google, WhatsApp, Facebook, Meet, Zoom, 

Animaker, Powtoon, Edpuzzle etc. 

Cu ajutorul părinților, copiii au avut acces la jocurile și prezentările create de noi, au rezolvat 

fișe de lucru și sarcini didactice diverse, au desenat, pictat, modelat și realizat colaje și lucrări 

artistico-plastice estetice, au memorat și povestit, au ascultat și au cântat, s-au jucat și au dansat, 

având mereu în vedere tema centrală a fiecărei săptămâni.  

Am încercat ca prin intermediul fiecărei activități propuse nu doar să contribuim la dezvoltarea 

la preșcolari a unor deprinderi și capacități, ci să menținem vii emoția și însemnătatea sărbătorilor de 

iarnă, să respectăm și să valorificăm tradițiile și obiceiurile românești, să aducem părinții mai aproape 

de nevoile de învățare ale copiilor și de ceea ce înseamnă educația timpurie. 
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ARTĂ VERSUS VIOLENȚĂ – „ÎN UMBRA LUNII” 

PROF. LORENA TOPCSOV         

SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR. 5 

În perioada 1-16 noiembrie in cadrul Şcolii Gimnaziale de Arte nr. 5 a avut loc o întâlnire online 

între cadrele didactice care și-au exprimat dorința de implicare în proiectul „In umbra lunii”. S-au 

stabilit zilele în care se vor desfăşura actibităţile educative precum şi tematica activităţilor, s-au 

pregătit materialele necesare, posterul general al proiectului, pliantele de promovare pentru 

participăarea elevilor la activități, formularele electronice și regulamentele de înscriere, mesajele de 

promovare pe platformele social media ale Școlii Gimnaziale de Arte nr. 5. S-au stabilit echipele de 

lucru și sarcinile membrilor. Sub îndrumarea profesorului Marcu Mihail, pe platforma de învățare 

online a unității de învățământ, elevii de la secția Arte Plastice a Școlii Gimnaziale de Arte nr. 5 au 

realizat desenele și picturile pentru expoziția virtuală.  

Lucrările pregătite de elevi au ca subiect central Lumea Imaginară, scopul alegerii acestei teme 

fiind dezvoltarea creativității și fanteziei. Sub îndrumarea profesorilor de instrument:  Buzgariu 

Amelia, Călărașu Mariana Teodora, Caragiani Mircea, Diniță Angelica Tatiana, Florescu Daniela, 

Florescu Doina, Ilincăi Laura, Ionescu Raluca Viviana, Nicolae Rodica Alexandra, Topcsov Lorena, 

Tudor Florea Livia, Vasile Smaranda -elevii de la secția Muzică a Școlii Gimnaziale de Arte nr. 5 au 

definitivat și finisat din punct de vedere artistic-interpretativ repertoriul muzical ales pentru 

participarea la concertul online de tip flashmob. Activitățile de pregătire au fost finalizate prin 

completarea formularelor de participare individuale la cele două manifestări artistice online: expoziția 

de artă și concertul instrumental. 

”Cercul Compasiunii” – activitate de tip workshop. Elevii care au optat pentru participarea la 

această activitate au urmărit câteva filme de scurt metraj ce promovează empatia, compasiunea și 

prevenirea comportamnetelor violente. S-au purtat discuții dirijate cu elevii și părinții asupra celor 

vizionate, s-au formulat concluziile iar copiii au contribuit la crearea unui panou virtual unde au expus 

desene și mesaje de susținere pline de emoție.  

”Concert online” – activitate de tip flashmob. Elevii care au optat pentru participarea la această 

activitate au interpretat la instrument una sau două lucrări din repertoriul muzicii universale în 

mijlocul familiei, în ținută de concert.  

Toți elevii au fost rugați să dea acest concert concomitent, în aceeași zi și la aceeași oră și apoi 

să afișeze fotografiile realizate de membrii familiilor în timpul spectacolului pe un perete virtual. S-

austimulat în acest mod comportamente precum: corectitudinea, sinceritatea, empatia și s-au întărit 

bazele educației emoționale.  

Cei 15 elevi de la secția de Arte Plastice care au optat pentru participarea la această activitate 

au pregătit desene în creion, cărbune și culoare sub atenta coordonare a domnului profesor Marcu 

Mihai. 19 lucrări ale acestor elevi, cele care au întrunit toate criteriile referitoare la compoziție, 

tematică și alte standarde de calitate specifice au fost selectate și adăugate în colecția de artă vizuală 

”Imaginar” care și-a deschis porțile virtuale către public pe 19 noiembrie 2020 la ora 19.00, marcând 

în acest mod ”Ziua internațională de prevenire a abuzurilor asupra copiilor”.  
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Materialele realizate de elevii de la Școala Gimnazială de Arte nr. 5 au fost mediatizate la 

nivelul comunității școlare locale și prin rapoarte parțiale de activitate trimise pe adresa de mail a 

organizației non-guvernamentale FICE România, inițiator al Campaniei ”19 Zile de prevenire a 

abuzului și violențelor împotriva copiilor și tinerilor” care a preluat prezentările și le-a reprodus pe 

pagina oficială de Facebook a Campaniei.  

Raportul final al proiectului va fi publicat sub forma unui articol de tip exemplu de bune practici 

și prezentat la simpozioane didactice naționale.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ON-LINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. preșc. Lostun-Ciobotă Adela-Maria 

Școala Gimnazială Neagra Șarului - Grădinița Șaru Dornei 

Perioada izolării este foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă 

schimbările de rutină care apar, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice 

și cele de la muncă în același timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului.          

Astfel, grădinița poate juca un rol important de sprijin pentru părinte în organizarea unor rutine, 

momente reper, acces la activități potrivite pentru copii. 

De asemenea, în aceste momente rolul și energia educatorului trebuie să fie orientate pe lângă 

acest sprijin pentru părinte, către conectarea cu copilul preșcolar, menținerea stabilității și a 

continuității relației lor și mai puțin pe obiectivele învățării și a planurilor curriculare. În vremea 

covid-19 asigurarea suportului emoțional și conectarea cu preșcolarii atât din perspectiva părinților, 

cât și a educatorilor contează mai mult decât cantitatea de activități sau scopul lor.  

În această perioadă, cadrele din Grădinita Șaru Dornei au desfășurat diverse activități sincron 

și asincron cu preșcolarii grupelor atât pe Platforma GoogleClassroom și pe grupurile de Messenger. 

Educația și activitatea preșcolarilor este foarte importantă în vremea izolării de aceea consider că 

conectarea părintelui cu grădinița și cu educatorul îl va ajuta pe părinte să capete sprijin în organizarea 

rutinei și a activităților preșcolarului. 

În condițiile în care mulți dintre părinți muncesc, înțelegerea nevoilor copilului, organizarea 

unei rutine similare cu cea din timpul grădiniței și a unor activități zilnice poate fi un ajutor esențial 

și poate menține copilul conectat la un program familiar lui. Deopotrivă, comunicarea constantă 

dintre părinte și educator, îl poate ajuta pe cel din urmă să înțeleagă mai bine contextul familiei în 

această perioadă, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și 

copiilor cu activități personalizate pe interesele sale. 

Una dintre grijile părinților în această perioadă este să ofere cât mai multe activități și jucării 

copiilor. Motivele sunt diverse: fie pentru că părinții sunt ocupați și vor să umple timpul copiilor, fie 

pentru că le este teamă ca aceștia “să nu rămână în urmă”. În ambele cazuri, soluția nu este 

suprastimularea copiilor, ci încurajarea unui program echilibrat în care momentele de plictiseală nu 

doar că nu sunt combătute cu jucării, activități sau diverse sugestii și direcționări, ci sunt 

încurajate. Plictiseala dezvoltă imaginația și creativitatea. 

Un copil care nu are ce să facă (sau nu i se spune ce să facă) își va căuta singur de lucru. Va 

folosi obiectele și jucăriile pe care le are la îndemână pentru a crea noi scenarii și jocuri de rol, își va 

dezvolta autonomia față de părinți și va găsi soluții creative la diverse provocări. Deși inițial poate 

părea o provocare pentru părinți și copii să gestioneze plictiseala, pe termen mediu și lung aceasta va 

fi benefică pentru ambele părți. 
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Consider că mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării. Părinții sunt extrem de 

ocupați însă dacă ar fi să alegem o activitate pe care trebuie să o pregătească sau să o încurajeze zilnic, 

aceasta este cu siguranță una de motricitate grosieră. Fie că vorbim de momente de dans, jocuri 

psihomotrice (aici educatorii pot veni cu o serie de sugestii), jocuri de imitare (ex: Simon says, 

scaunele muzicale, freeze dance, etc) sau de trasee prin casă, este necesar ca părinții să stimuleze 

motric copiii în această perioadă. Astfel, ei își vor consuma energia chiar dacă nu ies afară și se vor 

odihni mai bine, vor colabora mai bine. 

Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deopotrivă pentru ei și pentru părinți. Având 

în vedere că cei mai mulți părinți nu mai beneficiază de ajutor din exterior pentru treburile casnice și 

unii dintre ei și muncesc de acasă, navigarea printre toate sarcinile poate fi o provocare. Se știe, însă, 

că preșcolarilor le place să se implice în treburile casnice, să îi imite pe părinți și în felul acesta să îi 

și ajute. 

Astfel, activități precum aranjatul mesei, sortatul hainelor și al vaselor pentru mașina de 

spălat, strânsul jucăriilor și datul cu aspiratorul pot fi activități îndrăgite de copii și foarte utile 

pentru dezvoltarea încrederii în sine, a autonomiei și a multor alte abilități practice. Ajutorul este și 

pentru părinți, deoarece își pot rezolva treburile în casă într-o companie cel puțin plăcută. 

Ca și educatoare în toată această perioadă am încurajat joaca liberă, însă de preferat după ce 

părinții îi oferă copilului atenție și se joacă cu el înainte; altminteri se poate frustra și poate manifesta 

comportamente menite să le atragă atenția și să le testeze limitele părinților. 

Foarte important de punctat este faptul că deși am fost la distanță, cu ajutorul tehnologiei am 

ținut mereu aproape orele de distracție ca și cum am fost la gradiniță. 

Bibliografie: 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII - ŞCOALA ON LINE 

“PERSEVERENŢĂ ŞI DĂRUIRE” 

Prof. înv. preşcolar LOVIN DIANA 

Grădiniţa cu P. N. PROHOZEŞTI, PODURI, BACĂU 

Încă de la primele unităţi înfiinţate, acum o sută şi ceva de ani în urmă, şcoala a devenit un 

element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de 

învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o 

resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind 

astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.  

De aceea, comunitatea, pentru a putea sprijini cum se cuvine acest demers educativ, trebuie să 

îndeplinească anumite condiţii: stare de sănătate, situaţie economică, infrastructură, colaborare 

interinstituţională, etc. Anul trecut am fost puşi în situaţia nouă, nemaiîntâlnită de pandemie. Aceasta 

a venit însoţită de un nou set de reguli care au vizat: izolarea socială a tuturor categoriilor de populaţie, 

restrângerea/închiderea temporară a unor activităţi, instituţii, agenţi economici, avalanşa de ştiri 

contradictorii, teamă, nesiguranţă. 

După şocul iniţial, cadrele didactice au ales în mod unic, de sine stătător, să organizeze cursurile 

şi tot ce înseamnă activitate instructiv-educativă întru-un nou mediu, prea puţin explorat şi verificat 

– mediul on line. Încet, uşor nesigur, dar cu entuziasmul primilor exploratori, rând pe rând, cadrele

diodactice au început să grupeze copiii şi părinţii în grupuri mici, care s-au substituit claselor din

şcoală. Pe Whatsapp, Messenger, Classroom, Zoom şi altele s-a încercat continuarea activităţilor. Dar

entuziasmul iniţial s-a lovit de o mare problemă: existenţa unui suport logistic adecvat din partea

tuturor participanţilor.

Cu multă înţelegere şi sprijin părinţii şi-au oferit propriile smartphone-uri ca prim suport 

logistic pentru desfăşurarea cursurilor. Acolo unde a fost posibil, copiii au avut acces la tabletă, 

laptaop sau desktop. Pentru cadrele didactice problemele nu se sfârşeau aici, o nouă provocare le testa 

priceperea şi talentul de a căuta şi găsi materialele didactice adecvate fiecărei ore de curs. Planşele, 

jetoanele, siluetele, materialul demonstrativ şi multe altele cu care copiii erau familiarizaţi la 

grădiniţă, au fost înlocuite cu: prezentări PowerPoint, Wordwall, Jigsaw Puzzle, Youtube, etc.  

Cu pricepere şi perseverenţă, aceste materiale au fost transformate în ceva plăcut pentru copii, 

stârnindu-le interesul, curiozitatea, atenţia. Jocurile de asociere a unor imagini, sortarea doar după un 

anume criteriu a jetoanelor virtuale, completarea spaţiilor lipsă cu elementele potrivite au readus 

dorinţa de învăţare a preşcolarilor.  

Am avut grijă ca periodic să le transmit copiilor diverse fişe de lucru, de evaluare sumativă, 

desene care alături de câteva caiete speciale au putut oferi copiilor, cât mai bine cu putinţă material 

de lucru individual.  

În acest caz, vreau să subliniez şi să apreciez sprijinul extraordinar al părinţilor în sprijinirea 

activităţilor on line, mai ales că preşcolarii nu numai că nu aveau dispozitive proprii dar nici nu ar fi 

putut să le folosească fără ajutor din partea părinţilor. Au existat mereu probleme de:  conexiune, 

absenţa pentru perioade scurte a energiei electrice, neputinţa unor părinţi sau a unor tutori legali 

(bunici) care nu au putut accesa platformele on line puse la dispoziţie. De aceea, deşi şi-a dovedit şi 

unele părţi pozitive, în general, activităţile on line nu au putut fi accesate de toţi copiii, din varii 

motive, ceea că mă face să nu apreciez întrutotul această formă de relaţionre/comunicare 

educaţională.  
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Deşi am depus eforturi uriaşe, simt că au rămas multe lucruri în urmă. Copiii au resimţit foarte 

greu lipsa socializării de care aveau parte în grădiniţă, izolarea nu a fost pe placul lor, ei având 

schimbări comportamentale frecvente( plâns, refuzul de a participa/face ceva, refuzul de a comunica, 

etc.), deşi le-a făcut plăcere să urmărească sau să rezolve diverse exerciţii-jocuri on line, întrebarea 

lor frecventă era:” Când venim la grădiniţă?” 

Consider că fiecare şcoală a făcut eforturi considerabile în a asigura participarea tuturor 

elevilor/preşcolarilor la cursurile on line, au existat probleme care nu au ţinut de 

competenţa/jurisdicţia lor. De aceea, consider că sprijinul comunităţii locale în ajutorarea şcolilor ar 

fi în identificarea unor soluţii comune, care să preîntâmpine cu mai mult succes a unor astfel de situaţii 

speciale care perturbă ritmul educaţional şi asigurarea unei baze logistice conforme cu etapa de 

dezvoltare în care ne aflăm. Cadrele didactice au fost încurajate şi au participat la diverse cursuri care 

au avut ca temă explicarea şi accesibilizarea pe înţelesul tuturor a platformelor digitale utilizate, a 

resurselor educaţionale pe care acestea le oferă cadrelor didactice. 

Personal, am implicat copiii la fiecare activitate prin materiale atent selecţionate care să  le ofere 

răspunsuri la întrebări, idei noi de jocuri şi activităţi care se pot desfăşura în familie, poveşti cu 

conţinut moral-educativ ridicat( „Iedul cu trei capre”, „Cei trei purceluşi, „Punguţa cu 2 bani”, etc. 

„Găseşte perechea”-animale domestice(Wordwall), „La fermă-Ghiceşte silueta!”- joc de atenţie 

(Youtube), „Numără şi potriveşte”-activitate matematică, „Facem sport şi ne jucăm”- educaţie 

fizică(Youtube), „Aşa da, aşa nu!”-Educaţie pentru societate(Wordwall), sunt câteva din activităţile 

pe care le-am susţinut on line pe platformele Classroom şi Messenger. 

Având mereu în minte datoria de a asigura tuturor copiiilor accesul la o educaţie de calitate, îmi 

doresc pe viitor ca activităţile on line să aibă o pondere mult mai redusă în economia programului 

şcolar, deoarece nu au demonstrat că ar fi eficiente, pozitive şi motivaţionale pentru copii. Mediul 

şcolar, cu organizarea modernă şi incluzivă din ultima perioadă este mediul cel mai propice pentru 

educaţia cognitivă, psiho-fizică, de relaţionare pentru toţi copii. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII     

PRIN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ONLINE 

Prof. inv. presc. MOCANU LOREDANA MARIA 

Prof. inv. presc. LUCA MARIANA ANGELA 

Grădinița ,,Căsuța cu Povești” Orăștie, Hunedoara 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de 

acest aspect. Marketingul în şcolile românesti pare să fie o noutate. Şcoala începe să sufere din cauza 

lipsei clienţilor şi lipsei serviciilor educaţionale diversificate, ori acestea poate ar aduce şi ceva bani 

în perspectivă.  

Realizarea unei strategii de marketing urmăreşte cunoaşterea cât mai exactă a pieţei muncii şi 

a nevoilor beneficiarilor sistemelor de instruire, a nivelului lor de satisfacere, dar şi a competitorilor, 

a furnizorilor de educaţie.  

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua 

efectele preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

Prin intermediul marketingului sunt identificate nevoile elevilor și ale părinților precum și 

modalitățile de satisfacere a acestora.  

Pornind de la necesitatea perfecționării mijloacelor prin care sistemul de învățământ poate 

contribui la formarea, influențarea și dezvoltarea societății umane, marketingul educațional s-a 

structurat treptat ca o nouă concepție de abordare a activităților educaționale. Imaginea instituțională 

este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, 

integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce 

țin de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii. 

Comunicarea şi crearea imaginii instituţiei de învăţământ pe piaţa – prin intermediul relaţiilor 

publice şi publicităţii – în cadrul strategiilor de marketing constituie un obiectiv deosebit de 

important, deoarece contribuie fundamental la creşterea numărului de solicitări de servicii specifice 

prestate, dar şi a calităţii percepute a acestora. 

În termeni de marketing, în promovare sau relaţii cu publicul, directorul este cea mai importantă 

persoană. Directorul este personificarea şcolii şi a direcţiei pe care doreşte să meargă. El are rolul de 

a descrie misiunea şcolii ca expresie a intenţiei şi locului în comunitate şi pe scena educaţiei, în 

general. 

Directorul își comunică viziunea sa personalului şcolii. Comunicarea internă este unul din cele 

mai importante moduri de promovare a şcolii. Este startul într-o strategie de promovare. Directorul 

va avea nevoie de sprijinul echipei de management din şcoală. Dar viziunea sa va trebui împărtăşită 

şi aprobată de reprezentanţii în teritoriu ai ministerului. Aceştia din urmă pot ajuta marketingul în 

şcoală.  

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 
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activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  

Bibliografie: 

Coman, Cristina, Relatii publice si mass-media, Iasi, Editira Polirom,2000 

Dragan,I., Paradigme ale comunicarii de masa, Editura Sansa, Bucuresti, 1996 

Rus,Flavius Catalin, Introducere in stiinta comunicarii si a relatiilor publice,Iasi, Editura 
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ȘCOALA ONLINE ȘI PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII - O PROVOCARE 

Ana Lucan, 

Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza”, Ploiești 

Termenul de educație provine din latinescul “education, -onis” și se referă la procesul de a 

crește, de a cultiva, a îndruma, iar școala are cu precădere, după familie, sau mai bine zis, alături de 

familie, rolul cel mai important în realizarea acestui proces, mai ales în contextual educației continue. 

Școala este o instituție importantă în contextul cultural românesc modern, fără îndoială, deși imaginea 

sa are de suferit în ultimii ani. Acest lucru se datorează schimbării valorilor societății, redefinirii 

paradigmei educației, și în general transformărilor prin care trece țara noastră. Din ce în ce mai multe 

cadre didactice, simpli profesori sau cu funcții de conducere, se plâng de lipsa de respect pe care o 

manifestă membrii societății față de insituția școlară, și poate și de lipsa de încredere în eficiența 

educativă a acesteia. În acest context, poate că este mai important ca oricând să promovăm o imagine 

pozitivă, dar și realistă, în egală măsură, a școlii. 

Suntem cu toții responsabili de această promovare, cadre didactice, directori, părinți, elevi, 

personal nedidactic implicat în buna funcționare a școlii, neîndoielnic, și consider că fiecare dintre 

acțiunile noastre este relevantă. Personal, am norocul de a lucra într-un colegiu național de top din 

Ploiești, o școală cu un bun renume, căutat de părinți deoarece aceștia au încredere în eficiența 

acesteia. Acest renume însă se construiește constant prin rezultatele la examene, la concursuri, prin 

cunoștințele acumulate de elevi, prin eficiența actului educativ efectuat de un colectiv excelent de 

cadre didactice, printr-un management eficient, prin proiectele școlare desfășurate. De asemenea, 

există anumite activități specifice de promovare a imaginii bune a școlii, un exemplu ar fi Târgul 

Ofertelor Educaționale care se ține anual în luna mai pentru județul Prahova; în anul 2020, acest târg 

a avut sprijinul presei locale, școlile putând să se promoveze la televiziunile locale. Desigur, există 

siteul oficial al școlii, mijlocul cel mai la îndemână și cel mai sigur pentru ca oricine dorește să se 

informeze în legătură cu activitățile unității școlare, dar și unde poate găsi orice material sau 

documentație oficială necesare. Și, pentru că trăim într-o perioadă în care promovarea nu este 

completă fără mediul online, insituțiile școlare există și pe rețelele de socializare, cu pagini oficiale. 

Anul acesta însă este deosebit, tot ceea ce ține de educație reprezentând o provocare pentru toți 

cei implicați. Cea mai mare parte a semestrului I al anului școlar 2020-2021 s-a desfășurat online la 

nivelul întregii țări, iar promovarea imaginii școlii a devenit poate mai importantă ca oricând. Ne 

aducem aminte că în primăvară, odată cu prima perioadă de izolare la domiciliu și restricțiile impuse 

de deplasare, cadrele didactice au fost nevoite să învețe tehnici noi de predare în mediul virtual, să sa 

adapteze noii situații, și să apeleze la ajutorul familiei mai mult decât până atunci. Profesorii au avut 

o perioadă în care au fost priviți ca niște eroi, eforturile lor din clasă fiind apreciate altfel de către

părinții nevoiți dintr-odată să își susțină direct copiii în efectuarea lecțiilor și temelor, dar și în

menținerea unui climat fizic cât de cât stabil și normal în spațiul propriei locuințe. Odată cu finalul

școlii și venirea vacanței au venit și unele măsuri de relaxare, dar și o perioadă de studiu intens pentru

cadrele didactice prin intermediul unor cursuri de perfecționare, dornice să învețe cât mai multe

despre noile platforme educaționale, fiind tot mai evident că noua pandemie nu avea să se încheie

prea curând, și că vom continua școala online. Odată cu venirea toamnei, aproape tot ce ținea de

educație s-a desfășurat în mediul online, iar lecțiile online au devenit o modalitate de promovare a

imaginii școlii mai puternică decât până atunci. Redefinirea felului în care predăm și evaluăm a

constituit o deschidere mai mare a spațiului școlar, astfel încât toți membrii familiei aveau acces

nelimitat la actul pedagogic desfășurat de către cadrele didactice. Astfel s-a realizat de la sine
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transparența dorită asupra școlii, dar și legătura dintre instituție și comunitate s-a întărit, cadrele 

didactice și părinții având nevoie unii de ceilalți în realizarea unui act educațional de calitate (nu mă 

refer aici doar la materia predată, ci și la dezvoltarea anumitor valori morale și abilități de comunicare 

și de adaptare la elevi). Cu alte cuvinte, profesorii și părinții au avut nevoie de sprijin reciproc pentru 

a se asigura că elevul primește cea mai bună educație, iar școala s-a promovat automat în acest fel. 

Nemulțumiri și lucruri care trebuie îmbunătățite există, desigur, însă personal consider că participanții 

la acest act au învățat în această perioadă mai multe despre importanța celuilalt membru implicat 

decât știau înainte. 

Un an atipic, un an plin de provocări, dar și de ocazii, de posibilitatea de a ne reinventa, de a 

vedea lucrurile altfel, dintr-un alt unghi, de a descoperi lucruri noi despre noi înșine, de a ne reaminti 

ce ne-a atras la această meserie la început – școala online este ceva nou, însă consider că trebuie 

privită ca pe o oportunitate de a reactiva interesul elevilor, al părinților, al comunității, față de școală 

și de importanța educației. 

Bibliografie: 
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Promovarea imaginii școlii prin educația online 

prof. înv. primar Lucescu Lidia Simona 

Liceul Tehnologic ,,Vasile Coceaˮ , Moldovița, Suceava 

Educaţia online, virtuală, conferă deprinderi utile pentru tinerii aflaţi în plin proces de 

şcolarizare. Instrumentele dezvoltate de programe aplicative, marcate de design specializat, a se vedea 

în acest sens programele de prezentare Power Point, privesc un standard accesibil şi global de 

prezentare a cunoştinţelor de specialitate. Învăţarea interactivă prin formule specializate de tip e-

learnig este o variabilă necesară în planul valorizării educaţionale contemporane. În acest sens, 

vorbim de un proces de adaptare facil la sistemul de alfabetizare electronică a tinerelor generaţii şi nu 

numai. 

Noile sisteme de educaţie virtuală se axează pe dezvoltarea de competenţe specializate în 

funcţie de tematica abordată. Dezvoltarea sistemelor de gândire critică este proprie noilor media 

aplicate în educaţie. Difereţele de valorizare şi conţinut în raport cu învăţământul tradiţional conferă 

un model de educaţie nonstandardizată, informală de conexiune în ceea ce priveşte utilizarea 

cunoştinţelor, informaţiilor şi formulelor de învăţare. Utilizarea sistemelor multimedia indică un 

barometru social de orientare a tendinţelor inclusiv în planul vieţii educaţionale. Învăţarea cu caracter 

interactiv implică o nouă abordare în accesarea informaţiei şi conţinuturilor de text. Cu alte cuvinte, 

un utilizator are o gamă suficentă de mijloace de expunere şi prezentare a cunoştinţelor. Cum evaluăm 

din punct de vedere aplicativ aceste tendinţe? Informaţia nu reprezintă o simplă formulă de expunere 

şi orientare specializată. Ea trebuie înţeleasă şi prezentată în manieră specifică în funcţie de nevoile 

domeniale. 

Învăţământul tradiţional avea o paradigmă de tip liniar. Informaţia, cunoştinţele se transmit de 

la profesor la elev de regulă unidirecţional, profesorul are monopolul organizării cursului şi 

aplicaţiilor standard. Învăţământul contemporan, axat pe tehnologia digitală, este direcţionat în 

ambele sensuri. Apare o nouă paradigmă de învăţare prin care elevul sau studentul nu mai este un 

spectator pasiv, un receptor care asimilează informaţia nerealizând un feed-back corespunzător, 

aceasta reprezentând, de fapt baza unui proces educaţional eficent. Astăzi, prin intermediul noilor 

tehnologii, există o diversificare a mijloacelor de acces la informaţie. În educaţie, realitatea 

formulelor de învăţământ este mult mai pregnantă şi este caracterizată de utilizarea sistemelor 

multimedia atât la nivel general cât şi specializat. Dezvoltarea şi implementarea noilor tehnologii 

digitale generează o metamorfoză a procesului comunicaţional în educaţia de masă. Profesorul devine 

un moderator al procesului de învăţământ, un coordonator al instrucţiei celor cărora li se adresează. 

În concluzie, susţin că reţelele societăţii digitale, internetul şi noile media reprezintă cea mai 

importantă provocare a momentului în planul formării instructiv- educative, impactul generat devine 

un vârf de lance al progresului înregistrat în toate domeniile vieţii sociale. Sistemele de educaţie 

contemporană dezvoltă sarcina unei formări continue a omului. Dezvoltarea competenţelor 

specializate este o problemă de actualitate, curricula educaţională direcţionează procesul de instrucţie 

şi educaţie în realizarea unei formări de calitate, proprie unei societăţi cu caracter informaţional. 

Educaţia pornind de la un model de bază digital-online prezintă o serie de avantaje, 

argumentabile prin diversitatea mijloacelor utilizate. 

a. Accesibilitate şi utilitate interactivă a informaţiei.

În acest sens al analizei identificăm accesibilitatea facilă multidomenială şi multisarcină,

aceasta ne ghidează spre o utilizare eficentă a informaţiei, atât în plan longitudinal cât şi transversal, 

prin utilizarea de baze de date, motoare de căutare, site-uri şi portaluri specializate. Utilizarea 
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interactivă de tip multisarcină prezintă avantajul învăţării diversificate, în acelaşi timp prin utilizarea 

mai multor sarcini specializate, de exemplu redactare şi căutare în baze de date specializate. 

b. Învăţare specializată a sarcinilor.

Programele şi aplicaţiile informatice prezintă un impact major datorită utilizării specializate în

conformitate cu sarcinile specifice. Oportunitatea utilizatorului de a prelucra informaţii la nivelul 

diverselor paliere de interes reprezintă o provocare a timpurilor noastre, în acelaşi timp, a devenit o 

practică curentă pentru tinerii aflaţi în diverse forme de învăţământ. 

c. Modelare socială prin comunicare interactivă

Prin intermediul comunicării cu caracter interactiv, elevii şi studenţii pot opta pentru varianta

şi oportunitatea învăţării la distanţă, 

d. Creşterea vitezei de accesare a informaţiilor

Practic, asistăm în cazul instrucţiei online la dezvoltarea unui model de asimilare a cunoştinţelor

uzual şi eficent. Învăţământul bazat pe Internet şi new media construieşte un model educaţional 

potrivit cu nevoile tinerii generaţii şi oferă o alternativă la educaţia tradiţională. 

Bibliografie: 

Irina Șarapatin - Creativitate şi originalitate didactică. Repere psihopedagogice, art. în 

Educaţie şi  formare în contextul provocărilor lumii contemporaneˮ Editori: Adrian Roşan, 
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Școala online- o noua provocare pentru 

Învățământul românesc 

Prof. psihopedagog Luciana Ancuța Vasiluță 

CSEI ”Constantin Pufan”, Dr. Tr. Severin 

Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații 

sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și 

profesori, privind cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolurile 

familiei și ale școlii, în educația copiilor? 

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot 

fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.  

Modul în care se schimbă școala și educația în România este un subiect important, așa că vom 

discuta despre cum arată parteneriatul familie-școală, cum pot fi copiii susținuți în dezvoltarea lor 

educațională, afectată de pandemie. 

Așa cum descrie și raportul UNICEF privind Crearea unor sisteme de educație reziliente în 

contextul pandemiei, închiderea școlilor la nivel global a afectat aproape 50 de milioane de copii, de 

la preșcolari la liceeni. 

Şcolile nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, ci şi pentru învăţarea abilităților sociale 

şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat procesul de 

educaţie a copiilor, ci şi accesul la mese oferite în cadrul școlii, sprijin pentru bunăstare şi referire la 

servicii medicale şi sociale de bază. 

Pentru că aceștia se află în proces de formare și funcționează diferit, au nevoie de sprijin, de 

comunicare și de susținere din partea familiei și a școlii ca parteneri în educația lor. Dar provocările 

sunt semnificative pentru toți: familii, profesori, comunități. 

Dacă nu se va face faţă acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor, 

comunităților și societăților la un nivel mai larg se va resimți pe tot parcursul vieții, atât din punct de 

vedere social, cât şi economic. 

Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în contextul 

actual (și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție. 

Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții 

resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie 

ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv. 

În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure dezvoltarea 

personală și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: consiliere, îndrumare 

spirituală, programe de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala etc. - cu atât mai mult 

în perioada pandemiei. 

Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin: 

• Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți

acasă, pasiuni, nevoi particulare) 

• Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți)

• Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia

• Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului

• Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului

• Implicarea în activități organizate de școală și comunitate
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• Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online

• Solicitarea ajutorului când este nevoie

• Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala

• Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul

său familial (profesori) 

• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere

digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni). 

Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor (lipsa de comunicare, percepții 

diferite, monopol asupra deciziilor luate cu privire la educație), criza poate fi o oportunitate pentru o 

transformare pozitivă foarte interesantă.  

Învățarea online sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: 

de autonomie și responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență. 

Va propun cateva moduri prin care părinții pot susține în continuare educația copiilor și o relație 

productivă cu programul școlii online. 

Între work from home, treburi casnice, familie, încearcă să le iei pe rând și să nu-ți neglijezi 

stările. E firesc să simți o schimbare, însă e important să conștientizezi că normalitatea se creează în 

timp, așa cum ți-e mai bine. 

Prioritizează pauzele de destindere (meditație, yoga, conversații cu prietenii, gătit), iar dacă 

simți că ai o stare proastă, te poți retrage 10 minute. Cei mici observă subtilitățile din comportamentul 

adulților, iar cum îți gestionezi stările poate fi un model pozitiv pentru ei și stările lor în pandemie. 

Dacă e posibil, organizați împreună un birou sau un colț de studiu doar al său. Așa cum probabil 

ți-ai pregătit și tu un spațiu de lucru departe de distrageri, și elevii au nevoie de “banca” lor, care să 

separe “acasă” de “școală”. 

Organizarea și separarea acestor aspecte e importantă pentru copil, dar și pentru un părinte, care 

poate să își păstreze astfel și propriul spațiu de muncă acasă, separat de ceilalți. În timp ce îi pui 

nevoile de învățare pe primul loc, îți oferi și ție spațiu. 

Când e acasă, e mult mai ușor să ajungi să-l ajuți cu temele ca să treci mai departe. Însă nu este 

cea mai bună soluție. Talentul pedagogic aparține de obicei dascălilor, așa că ce poți face pentru a 

ușura procesul de învățare - și a-ți salva energie - e să îndrumi copilul să-și exploreze autonomia. 

Când întâmpină probleme, încurajează-l să preia inițiativa și să le clarifice cu profesorii, să pună 

întrebări și să caute resurse. Învățarea hibrid sau online poate ajuta elevii să-și dezvolte noi abilități 

digitale, să învețe independent și să colaboreze cu colegii când are nevoie să înțeleagă ceva. 

Este ceea ce spuneam despre parteneriatul educațional: dezvolți o colaborare cu școala bazată 

pe încredere, în timp ce stabilești limite sănătoase în relația cu copilul și cu profesorii. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN PROIECTE EUROPENE 

Prof. Claudia Portase 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța 

Proiectele europene asigură o îmbunătățire a calității educației, a dimensiunii europene, 

promovează multiculturalitatea și aduc inovație. Beneficiile aduse elevilor, profesorilor, comunității 

locale în ceea ce privește socializarea și valorizarea sunt foarte importante în dezvoltarea personală 

și profesională a acestora. Colegiul nostru a beneficiat de-a lungul timpului de oportunitățile aduse 

de proiectele europene,  de vizitele de studiu, de seminariile profesionale, de schimburile de tineri, 

dar voi aduce în discuție doar câteva dintre ele, începând cu anul 2015. 

În perioada 2015 - 2018 Colegiul Național “Mihai Eminescu” Constanța a implementat 

proiectul european Erasmus+, Acțiunea-Cheie 2 (KA201) – parteneriate strategice pentru susținerea 

inovației (cu produse intelectuale), „BE A BUDDY NOT A BULLY”, ca partener, alături de alte 

șapte țări: Grecia (coordonator), Portugalia, Italia, Lituania, Bulgaria, Spania și Turcia. Proiectul a 

avut ca scop prevenirea fenomenului de bullying în favoarea unui comportament pozitiv și amical. 

Echipa de proiect a fost numeroasă și entuziastă și a fost alcătuită din 200 de elevi și 14 cadre 

didactice. 

Un alt proiect Erasmus+, „BE MY VOICE”, se derulează în perioada 1 septembrie 2019-31 

august 2022. Proiectul are ca țări participante: Turcia - coordonator, Grecia, România, Letonia. 

Proiectul face parte din Acțiunea-Cheie 2 (KA229) - parteneriate strategice de schimb interșcolar și 

are ca obiectiv principal promovarea multilingvismului și a culturilor și limbilor europene. Proiectul 

încurajează școlile participante să folosească tehnica dublajului în predarea limbilor străine, metodă 

ce permite îmbunătățirea abilităților de scris, citit, vorbit, ascultat în engleză, franceză, germană, dar 

și a limbilor mai puțin uttilizate în Europa. Proiectul îmbină studiul limbilor străine cu tehnicile 

informaționale, tehnici cinematografice, dublare și subtitrare. Rezultatele proiectului vor consta într-

o colecție de filme create și dublate de elevi, un manual despre utilizarea practică a acestei metode în 

practica pedagogică, site web al proiectului, o revistă online. Sunt implicați 50 de elevi, 12 profesori, 

părinți, comunitatea locală. 

A urmat anul 2020 cu aprobarea altor două noi proiecte Erasmus+, KA229 - parteneriate 

strategice  de schimb interșcolar. Ambele se vor derula pe o perioadă de 24 luni, septembrie 2020-

august 2022.  

 „P.O.L.L.E.N - Plants, Over their Life, Learning European Nature”, coordonat de  

Franța și ca parteneri Insula La Reunion, Spania și România.  Proiectul presupune o serie de activități 

menite să dezvolte abilitățile creative, antreprenoriale și colaborative ale participanților cu ajutorul 

limbilor străine, cunoștințelor digitale și noțiunilor dobândite în școală. Fiecare fază a proiectului 

cuprinde o serie de activități specifice, culminând cu mobilități într-una din țările participante. 

 “R.E.S.I.LIEN.T. - euRopEan partnerShIp to promote resiLIENce as educational Tool 

against early school leaving”, este coordonat de Italia și are ca parteneri Portugalia, Turcia și 

România. Ideea proiectului ia naștere din buna practică lansată de Comisia Europeană și promovată 

de Epale și Indire: „stabilirea unei rețele de figuri de referință pozitive - ROLUL MODELULUI ÎN 

SOCIETATE - care poate, prin poveștilor lor - Povestiri de rezistență - să inspire pe cei care trăieșc 

în contexte dificile prin activarea încrederii în posibilitatea de a atrage efecte pozitive din situații 

negative "(Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la extremism violent - Comunicarea CE din 

14 iunie 2016). 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța a reprezentat România la Ziua Euroscola, la 

Parlamentul European Strasbourg, în 30 ianuarie 2020. Delegația colegiului a fost formată din 24 de 
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elevi din clasele a X-a și a XI-a, însoțiți de profesorii coordonatori, Claudia Portase și Nicoleta 

Benchea.  

Tinerii noștri, împreună cu peste 450 de elevi din alte 20 de state ale Uniunii Europene, au 

simulat o zi din programul unui europarlamentar: întâlnirea din plen, prânzul, lucrul în comisii, votul, 

în plen, asupra rapoartelor finale din cadrul comisiilor. Acest concurs este un proiect al Biroului de 

Legătură al Parlamentului în România și Ministerul Educației Naționale. 

Lista ar putea continua, dar vă las câteva gânduri ale unor elevi despre experiența lor în aceste 

proiecte europene. Sălcianu Diana: „Consider că participarea în aceste proiecte a avut o influență 

puternică supra mea, ajutându-mă să mă dezvolt atât în plan spiritual, cât și intelectual. De 

asemenea, experiențele trăite în cadrul proiectului contribuie la maturizarea mea. Am învățat să 

colaborez, să accept și să influențez păreri, am cunoscut un număr mare de persoane, am lucrat în 

echipă. Așadar, mulțumesc profesorilor coordonatori, echipei și părinților care m-au susținut.”; 

Derviș Camel: „Cel mai mare câștig a fost că am cunoscut oameni, personalități ale colegiului și 

mi-am dat seama de valoarea acestei instituții de învățământ”; Melie Robert Marian:

„EUROSCOLA mi-a adus bucurie! Mi-am depășit limitele, am lucrat în echipă, eu fiind mai

individualist. Am realizat că fără îndrumare și oameni de calitate lângă tine nu ai cum să eșuezi. Și

zâmbesc în continuare, chiar dacă s-a terminat!”

În loc de concluzie, PROIECTE EUROPENE = VALORI, CETĂȚENIE ACTIVĂ, ECHIPĂ, 

EXPERIENȚE, DEZVOLTARE PERSONALĂ, STARE DE BINE, RESPONSABILIZARE! 
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Soluții optime pentru tele-școală 

Prof. înv. primar Lukaci Simona -     

Liceul Teoretic William Shakespeare 

Cum reușește un profesor să optimizeze procesul de învățământ? Cum reușește el să țină elevii 

aproape și atenți prin intermediul calculatorului? Este secretul său. Sau mai degrabă, un răspuns 

complex la întrebările de mai sus, care se concretizează prin munca sa continuă, perseverență, 

eforturi, conștiință, dragoste pentru meserie, vocație, autoeducație pe parcursul întregii existențe, 

învățare continuă și dăruire. 

Pentru că sistemul de învățământ s-a prăbușit în urma îmbolnăvirii în masă a populației cu 

Coronavirus, care are o mare putere de răspândire în rândul oamenilor, autoritățile române au fost 

nevoite să ia măsuri de urgență pentru ca toți oamenii să fie în siguranță și implicit, preșcolarii, elevii 

de toate vârstele și studenții. De aceea, s-a trecut de la învățarea în sala de clasă sau în laboratorul 

școlii la învățarea la distață socială, asistată de tehnologie, adică catedra a devenit laptop sau 

calculator, caietele – de asemenea au devenit Ipad, tabletă, telefon etc., în mare parte. 

Cu mic, cu mare, profesori, elevi și părinți (în cazul copiilor mai mici care nu dețin abilități 

tehnlogice) și-au mutat activitatea online. Profesorii relaționează cu elevii în diverse modalități: prin 

videoconferință cu ajutorul unor aplicații: Zoom, Loom, Google Meet, Skype, Messenger, Whatsapp 

etc. sau făcând schimb de informații pe platforme precum: Gsuite prin Google: Classroom, Earth, 

Jamboard, ASQ, ClassDojo, Moodle, myKoolio, etc., prin e-mail, Facebook sau orice altă rețea de 

socializare și comunicare. Profesorii le pun la dispoziție elevilor diverse          link-uri de pe youtube, 

site-uri educaționale, softuri educaționale sau orice altă sursă de informare. Elevii sunt receptivi la 

fenomenul ”tele-școala”. Abia așteaptă să se întâlneasă cu doamna învățătoare/ profesoară/ dirigintă 

sau cu colegii. Își fac schimb de materiale între ei, își împărtășesc idei, experiențe, munca lor 

individuală de acasă sau chiar împreună cu familia. Au găsit o modalitate optimă de comunicare. 

Dar, până să ajungă elevii în acest stadiu, profesorii au vizionat nenumărate turoriale de utilizare 

a unor aplicații, a unor site-uri sau platforme, pentru a face cea mai bună alegere pentru copiii lor. 

Modalitatea de comunicare diferă de un  nivel de învățământ la altul, de la un profesor la altul sau de 

la o disciplină la alta. 

De exemplu, pentru cicul primar, am utilizat Zoom, Google Classroom sau DojoClass. Aceste 

patforme se pliază pe nevoile clasei.  

Cu ajutorul aplicației Zoom putem să desfășurăm activități în direct prin videoconferință, putem 

să-i vedem pe copii, să vorbim în timp real cu ei, să le dăm posibilitatea să povestească cum își  petrec 

timpul liber într-un mod creativ, ce desene realizează, ce cărți citesc, ce filme vizionează, ce exerciții 

fizice pot face în casă, ce fac animalele lor de companie (chiar le aduc și pe acestea în fața camerei), 

se amuză, se bucură unii de prezența celorlalți, râd, glumesc, se entuziasmează, chiar și cântă, 

dansează în fața camerei, se încarcă cu energie pozitivă, adică se petrec aspecte firești pentru această 

vârstă. Asta, dacă privim lucrurile din perspectiva relaționării elevilor.  

Dacă privim lucrurile din perspectiva didactică, învățătorul poate să asculte fiecare elev în parte, 

poate lucra apropae la toate disciplnele cu ei, se poate face predare, învățare, evaluare orală (cu 

precădere). Aplicația dispune de o tablă albă, unde dascălul poate să scrie, să de seneze sau să 

realizeze diverse scheme.  
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De asemenea, există posibilitatea de a le proiecta copiilor documente word în care se poate scrie 

în timp real, concomitent cu elevii, pot scie sau desena și ei, se pot prezenta documente Power Point, 

prezentări PPS, link-uri, se pot viziona și utiliza în direct manualele digitale, cântece sau filmuțețe de 

pe you tube, poze, planșe școlare, alte imagini sau benzi desenate. În concluzie, această aplicație îi 

oferă dascălului posibilitatea de a utiliza la lecție o multitudine de mijloace și materiale  didactice 

interactive, iar elevii sunt captivați. 

O altă aplicație plăcută copiilor este ClassDojo. Nu permite interacțiunea profesorului directă 

cu elevii în sistem de videoconferință, dar oferă fiecărui copil un spațiu al său, virtual, desigur, unde 

își ”depozitează” sau  temele/ lecțiile, pozele sau filmări personale care reliefează activitatea sa în 

timpul liber, experiențe pe care le împărtășește cu restul colegilor și cu doamna învățătoare. Este utilă 

și unui profesor, ca urmare a formei de organizare, a modului de structurare: fiecare elev are un folder, 

unde se găsește toată activitatea sa. Materialele pe care elevii i le trimit progesorului pot fi corectate 

sau verificate de acesta. 

O altă paltformă complexă aparține concernului Google și anume, Google Classroom. Similar 

cu ClassDojo, este structurată ca elevii să poată vedea informațiile trimise de profesori și invers. 

Deține un catalog, unde elevii atașază temele efectuate, iar profesorul le poate verifica și returna 

elevului pentru a face corecturile necesare, deci profesorul astfel oferă feedback copiilor. De 

asemenea, se pot concepe de către profesori teste sau fișe de lucru cu chestionare care se completează 

online de către elevi, deci se poate face o evaluare scrisă.  

Exercițiile cuprinse în testele/ fișele de lucru vizează diverși itemi obiectivi, semiobiectivi și 

subiectivi: cu răspuns închis, cu multiple răspunsuri/ grilă, cu răspuns dihotomic (da/nu), cu 

răspunsuri deschise. Tot din gama Google se pot utiliza Earth pentru discipline precum științe ale 

naturii, istorie, geografie și Jamboard pentru arte vizuale și abilități practice. 

Copiii au deschidere spre tele-școală, la fel și părinții colaborează, îi sprijină. Din experiențele 

personale, putem spune că se poate continua procesul de învățare și în acest mod, dacă situația 

existentă o cere. Desigur, este nevoie de eforturi suplimentare din partea tuturor, mijloace tehnilogice,  

de mobilizare, de bunăvoință și de dorința de a învăța, indiferent de factorii care ne favorizează sau 

defavorizează procesul instructiv-educativ. 

Bibliografie: 

https://www.youtube.com/watch?v=FoYFgjSgm_0 

https://www.youtube.com/watch?v=0CEN8OPqF3g 

https://www.youtube.com/watch?v=EIEt_CNstx0 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt5lhuSRcFk 
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ȘCOALA ONLINE ESTE O PROVOCARE PENTRU TOȚI 

Prof. Lukacs Eugenia Nadia 

Palatul Copiilor Oradea 

De la începerea educației online cu mai mult sau mai puțin succes, milioane de elevi, profesori și 

părinți se confruntă cu provocarea de a replica sistemul educațional tradițional, cu noi unelte, într-un nou 

context, mult mai stresant prin incertitudinea și limitele lui. Contextul actual (și cel mai probabil și cel 

viitor) este complet diferit: nu mai există școala, clasa, spațiul fizic rigid în care fiecare își avea locul 

lui în bancă și în clasă. Au dispărut regulile, controlul asupra elevilor, controlul asupra clasei, 

metodele de evaluare tradiționale în cea mai mare parte și din când în când metode moderne de 

evaluare. Acum avem doar oameni: profesorii, elevii și părinții deopotrivă. Oameni care nu mai pot 

fi controlați, evaluați, mustrați. Oameni care sunt debusolați de situația actuală și incertitudinea ei. Și 

poate de asta aveam nevoie ca să dăm un reset și să ne întoarcem la fundament: ce este învățarea (în 

lipsa școlii)? Cine sunt oamenii când nu sunt obligați nici să predea, nici să învețe forțați, nici să se 

supună autorității? Ce îi motivează? Și ce ar putea fi școala online? 

Dacă vorbim despre școala online, cea construită în jurul oamenilor și nu în jurul clădirii, al 

controlului și al monitorizării excesive, atunci vorbim în primul rând despre profesori. Pentru că ei 

sunt motorul educației, liderii comunității de care acum avem atâta nevoie. Binele lor emoțional și 

profesional va fi binele elevilor și al părinților. Profesorii au nevoie pe lângă suport tehnic despre ce 

platforme să folosească (dacă pot să le folosească), de suport emoțional. De validarea faptului că e 

normal să simtă anxietate, incertitudine, chiar și o responsabilitate nefirească și o culpabilizare că nu 

“livrează” la nivelul de dinaintea carantinei. De o invitație la acceptarea situației actuale care nu ține 

de controlul lor și de o invitație de reflecție asupra opțiunilor lor în acest moment. 

Profesorii înșiși trebuie să lucreze activ la rolul de facilitator, să inspire învățarea și să o ghideze 

mai mult decât să o controleze.  Școala online poate fi o oportunitate de a redefini atât rolul elevului 

ca parte activă în învățare, cât și al profesorului de facilitator al procesului. 

Cea mai mare provocare a școlii online va fi, pentru fiecare profesor și elev, să înțeleagă ce 

înseamnă învățarea autentică, cea mai presus de curriculum, de teste, de note. Cea mai presus de 

controlul școlii, de autoritate. Cea bazată pe caracteristicile și nevoile cele mai apropiate oamenilor: 

curiozitate, autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-un grup, de a contribui, de a fi apreciat. Ce 

funcționează pentru fiecare elev? Dar pentru grup? Dar pentru grupuri mai mici? Dar pentru profesor? 

Ce rost au activitățile sau lecțiile propuse? Ce valoare au ele pentru individ, pentru grup? Cum ar fi 

ca lecțiile/temele de studiu să vină de la elevi, bazat pe interesele lor? Cum ar fi ca elevii care au 

interese comune să lucreze împreună sub ghidajul și feedback-ul profesorului? Cum ar fi ca profesorii 

să colaboreze între ei și să propună proiecte interdisciplinare? Ce s-ar schimba în atitudinea, procesul 

și rezultatele elevilor care au o motivație constantă în învățare? Dar în a celor care în mod normal nu 

sunt motivați să învețe? Ce ar însemna pentru profesori să simtă că le oferă elevilor metodele despre 

CUM să învețe, nu ce să învețe? 

Timp de câteva luni, școala online va fi ce facem fiecare din noi și împreună din ea. Poate fi o 

perioadă de adaptare, de sprijin emoțional în comunitate, de ghidaj spre autonomia în învățare, de 

explorare a unor noi teme și metode de învățare, de împuternicire a elevilor în rolul de co-autori ai 

propriei învățări și de promovare a profesorilor în rolul de facilitatori ai învățării și lideri ai 

comunității. Sau o perioadă de experimentare a unor modele noi sau a unei schimbări de paradigmă 

în contextul unei libertăți depline din partea Ministerului. Sau, în lipsa oricărui control, în lipsa 

cadrului rigid al școlii, și sub egida aceleiași libertăți împovărătoare de data aceasta, poate fi o replică 
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nereușită și frustrantă a școlii tradiționale care nu va face decât să pună presiune pe profesorii motivați 

și pe elevii cei mai capabili și disponibili pentru învățarea autentică, autonomă. 

Deși trăim vremuri grele cu o școală online pentru care nici o persoană nu a fost pregătită atat 

profesorii, cât și elevii sau mobilizat și adaptat cât au putut de repede și de bine la această situație. Pe 

timpul pandemiei au fost anulate toate olimpiadele, concursurile din CAEN, CAER, CAERI. Totuși, 

unele concursuri s-au desfășurat în mediul online elevii participând cu bucurie și obținând numeroase 

premii. 

Ne mândrim cu ei și cu rezultatele lor atât noi ca profesori cât și la nivel de instituție, rezultatele 

lor de la activitățile educative realizate în online ducând la promovarea imaginii școlii. 

Toate rezultatele elevilor la concursuri indiferent că sunt obținute prin prezența fizică sau în 

mediul online sunt binevenite și duc la creșterea prestigiului școlii. 

Bibliografie: 

https://www.g4media.ro 

https://www.edupedu.ro 
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Liceul cu Program Sportiv Bistrița – 

o școală care pune în valoare talente multiple

Prof. Luminița Ujică 

Povestea ar putea începe cu ”nu stiu alții cum sunt...”. Dar, știu exact cum este la noi. La Liceul 

cu Program Sportiv Bistrița. Cunoașteți senzația aceea când te duci cu drag la locul de muncă? Chiar 

și în mediul on-line...? Că mergi la locul de muncă, dar de fapt te întâlnești cu ”alți membri ai 

familiei”? Că, nu ai de a face cu ”profi”, ”elevi”, ”șefi”, ci cu oameni umani, cărora nu le este teamă 

să-și dezvăluie partea emoțională? Că pregătești pentru viață ”oameni” și nu ”roboței”? În această 

școală mi se întâmplă des să o trăiesc. Într-un cadru instituțional oferit pentru pregătirea și afirmarea 

tinerelor talente sportive, valorificând și îndrumând abilitățile elevilor atât în ceea ce privește 

performanța atletică, cât și planificarea educațională, astfel elevii se pot integra mai ușor în societate 

lucrând cu familia, comunitatea și agenții economici. Pot să afirm asta deoarece această școală a dat 

mulți campioni, atît la nivel național cât și de talie mondială. Când auziți pomenindu-se de nume 

precum Gabriela Szabo, Anuța Cătună, Maria Cioncan, Mihaela Șteff, Bernadette Szöcz, Cristian 

Bățagă, Monica Lăzăruț, Rodica Drăguș, să știți că aici s-au format: la Liceul cu Program Sportiv 

Bistrița.  

Liceul cu Program Sportiv constituie o unitate educațională cu clase de la 1 la 12, care prin 

profilurile  și specializările sale reprezintă o ofertă educațională unică între școli și în județ. Sporturi 

în care elevii se pot antrena și opta pentru grupuri de începători, avansați și de performanță): Handbal 

(băieți + fete), Fotbal (băieți), Volei (băieți), Gimnastică (băieți + fete), Atletism(băieți + fete), Tenis 

de masă (băieți + fete), Ski alpin și and Schi fond(băieți + fete). Din aria tehnologică, la Liceul cu 

Program Sportiv Bistrița există clase cu profil Servicii – Turism și alimentație, și clase cu profilul 

Resurselor naturale și protecția mediului - Protecția mediului. Este o formulă perfectă pentru a atinge 

cele opt competențe cheie care conturează profilul de formare al absolventului. Deoarece acești elevi 

leagă prietenii, colaborează și crează un mediu incluziv pentru oricine vrea să se alăture marii familii 

a ”L.P.S-iștilor”. Campionii de la sport i-au motivat pe cei de la cultură generală să exceleze, dovadă 

stau numeroasele premii câștigate la olimpiade și concursuri școlare. Acești copii ”cresc ” împreună 

și se încurajează reciproc pentru împlinirea și dezvoltarea personală conform intereselor și aspirațiilor 

fiecăruia și dorinței de a învăța pe parcursul întregii vieți, de a se integra în societate și a participa 

activ  la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile și își crează amintiri de neuitat din viața 

de elev. 

În această privință, școala on-line nu a fost un impediment. Dimpotrivă. A fost prilej de 

dezvoltare a unor compețențe adaptate societății actuale. De lărgire a orizonturilor. A oferit prilejul 

de a se face și mai mult remarcați peste granițele țării, având posibilitatea de a participa la evenimente, 

concursuri pe diferite domenii, proiecte la nivel european. Pot menționa participarea la proiecte e-

twinning, concursuri și proiecte care și-au extins granițele până peste Prut, sau chiar în America de 

Sud, când au sărbătorit împreună producerea eclipsei din data de 14 decembrie 2020, la evenimentul  

“Hai cu noi la vânătoare !!!  Dacă iubești eclipsele...”, în perioada 8-20 decembrie 2020, care a fost 

coordonat la nivel internațional de către Uniunea Astronomica Internationala(UAI), Comisia C1-

Educatia prin Astronomie si Dezvoltare, https://iau-dc-c1.org/eclipse-2020/ și organizat la nivel 

național de către Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez ” din Bucureşti, 

https://www.grigorecerchez.ro/ și Școala Gimnazială nr. 168 din Bucureşti, 

https://sites.google.com/scoala168.ro/scoalagimnaziala168, în parteneriat Comitetul Naţional Român 

de Astronomie (CNRA), http://www.astro.ro/cnra/?about-us.html, și în colaborare cu unități de 

învățământ din țară. 
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Ar mai fi multe de povestit, dar mă voi rezuma la ”nu stiu alții cum sunt, dar eu sunt mândră de 

familia pe care mi-a oferit-o această școală”. 
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Învățarea online - surse de învățare și implicarea comunității 

Prof. Luncan Ioana Alina    

COLEGIUL NAȚIONAL ”ONISIFOR GHIBU” ORADEA 

Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu 

diverse probleme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar al societății trebuie să 

rămână educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor 

actuale ale societății și să pregătească tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală. 

Situația pandemică, a scos la iveală problemele existente în societate, care cu certitudine își va 

aduce aportul la o schimbare radicală a mentalității oamenilor. În acest context, se resimte o 

schimbare radicală a sistemului educațional, pentru ai face pe educabili să devină mai conștienți, mai 

flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine cu surprizele sale. Schimbarea trebuie să includă, 

implicarea mai largă a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai 

cadrelor didactice, în educația tinerei generații. Însăși elevii ar trebui să fie învățați să învețe, astfel 

devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe în primul rând pentru sine, valorificând 

eficient multiplele lor aptitudini, care ulterior să devină achiziții importante pentru progresul 

societății.  

Pentru o eficiență a educației în mediul online trebuiesc implicați toți actorii educaționali: 

alături de cadrele didactice, managerii școlari și specialiștii în educație, trebuiesc implicați membrii 

comunității educaționale (printre care cei mai importanți sunt elevii și părinții), dar și participanții 

indirecți – reprezentanții societății civile. Implicarea societății civile se poate face în activitățile 

educaționale din cadrul proiectelor desfășurate online cu elevii unității școlare. Se promovează astfel 

imaginea școlii prin rezultatele pe care le obțin elevii în activitățile din proiect. Rezultatele pot fi 

promovate și apoi diseminate în mass-media, tot pentru o cât mai largă promovare a școlii. 

În contextul demersului bazat pe competenţe, activitățile dintr-un proiect, datorită complexităţii 

lor, sunt un instrument de evaluare reprezentativ. Individual sau de grup, activitățile dintr-un proiect 

chiar și online, traversează o suită de etape din momentul conceperii şi până la evaluare. Aplicarea 

proiectului mizează pe schimbări esenţiale referitoare la rolul profesorului şi al studenţilor. Profesorul 

modern optează pentru evaluare prin intermediul acestuia grație finalităţilor: a spori autonomia, 

responsabilitatea, iniţiativa şi activitatea studenţilor, plasându-i într-un context social exterior sălii de 

curs. 

În viitorul apropiat obiectivul major al educației va include preponderent elementele învățării 

personalizate / individualizate, organizată atât în cadrul instituțiilor de învățământ, cât și în mediul 

familiei sau al comunității. Pentru eficientizarea învățării personalizate este necesar să fie valorificate 

posibilitățile copilului, utilizate mai eficient resursele mediului în care trăiește și învață copilul, 

posibilităților instituțiilor din comunitate și mijloacelor mass-media, dar și utilizarea tehnologiilor de 

învățare de la distanță/ online, fiind o oportunitate pentru situații speciale sau imprevizibile și pentru 

promovarea imaginii școlii. 

În cadrul învățării personalizate, elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi (rolul acesta nu 

va avea o pondere însemnată), ci mai importantă va fi analiza strategiilor și modalităților de învățare, 

precum și relațiile stabilite între participanții la actul învățării. În acest context, rolul și locul analizei 

procesului de învățare va fi cel mai important pentru asigurarea calității sistemului educațional. 

Majoritatea discuțiilor și reflecțiilor actorilor educaționali vor fi organizate în jurul întrebărilor de 

tipul: Ce am învățat? Ce produse am creat? Cum ne-am simțit? Ce a mers bine? Ce nu a fost clar? 

Cum am putea să depășim anumite situații dificile? Ce metode am folosit în procesul de predare-

învățare? Ce am face diferit în caz că va apărea posibilitate să rezolvăm încă o dată sarcinile? Cu cine 

s-a interacționat mai mult în rezolvarea sarcinilor? Ce surse au fost utilizate? Ce gânduri avem la
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moment? Cum apreciezi activitatea proprie? În ce măsură suntem deschiși să ajutăm persoanele cu 

necesități speciale? Cum contribuim la dezvoltarea comunității? etc. 

Învățarea online trebuie să fie pe viitor o parte componentă a învățământului tradițional, astfel 

vor putea fi valorificate toate posibilitățile pentru o educație de calitate. Elevii învață să utilizeze surse 

deseori mai eficiente decât cele pe care le oferă profesorul sau manualele. De asemenea se dezvoltă 

abilitățile de autoorganizare, autodisciplină, crearea unui regim al zilei și respectarea lui, 

responsabilizarea învățării pentru sine. Totodată se va implica mai activ familia în procesul de 

învățare, se vor consolida parteneriatele între profesori și părinți.  

ÎNVĂȚAREA ONLINE - o soluție pentru autoînvățare creativă – arii de conflict: 

1. De unde și cum învață elevul? - preponderent de la profesor și manuale în condițiile învățării

online; sau din contexte reale ale vieții (școala oferă un șir de oportunități: clase, laboratoare, profesori 

etc.).  

2. Care competențe sunt mai importante în procesul educațional? - competențele digitale și

asigurarea tehnică pentru învățarea online; sau actul complex al învățării, bazat pe multitudinea de 

competențe, comunicare, implicare civică, folosirea strategiilor interactive, interacțiuni directe 

profesor-elev, elev-elev, folosirea posibilităților de învățare vocațională (cercetare, mentorat, 

voluntariat, cultură), cercuri pe interese, laboratoare etc.  

3. În ce condiții de învățare se dezvoltă abilitățile de învățare independentă, autoorganizare,

creativitate? - în condițiile învățării de la distanță, acasă, preponderent în izolare; sau în condițiile 

integrării eficiente a condițiilor de la școală și de acasă, de asemenea și a celor din comunitate. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ON LINE 

PROF. LUNGU LAURA-                                                                    

Grădinița cu P. P. Nr. 13 – Focșani 

Zilele noastre au devenit treptat mai greu de gestionat și ne este din ce în ce mai greu să avem 

un management al timpului bine definit. De aceea, când vine vorba de educație şi de volumul 

impresionant de informaţie, un sistem online/digital de predare al acestuia devine pentru noi din ce 

în ce mai atractiv, mai ales pentru cei mici. Soluția celor mici spre bucuria celor mari. 

Ne dorim să putem face mai multe pentru copiii noștri pentru a ne asigura că au parte de o 

dezvoltare completă și o educație cât mai variată. Soluţia pentru toate aceste lucruri o reprezintă 

platformele online care sprijină procesul de învăţare individuală școlară şi permit copiilor să acceseze 

o serie de surse de exerciții, curiozități sau chiar jocuri educative.

Avantajele platformelor online 

Folosirea acestor platforme online de educație oferă o serie de beneficii şi avantaje celor mici 

spre mulțumirea părinților. Pentru că ne dorim ca tu, să fii corect informat ne vom enumera punctele 

forte generale ale abordării digitale educaționale. 

Avantajele părinților: urmărirea progresului copilului, testarea şi evaluarea activităților, 

preferințele celui mic din punct de vedere al jocurilor și materialelor educative, etc. 

Completează educația clasică: animații educative, jocuri de dezvoltare a logicii, exerciții de 

antrenare a Inteligenței Emoționale și nu numai! Activitatile virtuale și jocurile educaționale 

reprezintă un avantaj: oferă copiilor o vedere realistă asupra materiei repetate sau activităților 

intreprinse. Noi am realizat un mix ideal de mijloace audio şi vizuale, animaţii cât şi simulări, dar şi 

conţinut de tip text pentru a face învățarea cât mai plăcută celor mici. Am experimentat gradinita on 

line, am adoptat metode noi de lucru, am descoperit multe platforme si am facut tot posibilul pentru 

ca cei mici să continue activitățile în mediul oline. 

Posibilitatea de a accesa conţinutul vast, ludic și formator de oriunde şi oricând, cu ajutorul 

computerului personal, tabletei sau chiar și a telefonului. Folosirea sistemului de feedback imediat în 

timp real copilul își poate da seama ce greșește sau ce a realizat corect!       

Învățarea este realizată astfel într-un mod activ ce permite evaluări formative şi sumative, 

calitative şi cantitative, realizate într-un mod pe înțelesul și placul lor. Confortul e crescut fiind într-

un spațiu personal, atât poate pentru copil cât și pentru  25 profesori. Nu mai există gălăgie, la nivel 

de management al grupei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura cadrul potrivit pentru învățare. 

Copiii au mai mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de dimineață pentru a lua 

mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, părinții pot monitoriza mult mai 

îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii.  

Am folosit mai multe platforme și până la urmă am ramas pe grupul de pe messenger și pe 

grupul gradiniței noastre. 

Consider folosirea platformelor online de educație ca fiind o metodă bună pentru copiii isteți 

ce sunt puternici motivaţi, ele venind în completarea activităţilor didactice din sistemul de învăţământ. 

De asemenea, cei mici se dezvoltă pe deplin și din punct de vedere social sau al Inteligenței 

Emoționale. 

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și prescolari înseamnă doar noi 

ferestre către educație în orice situatie aparută (vreme nefavorabilă, pandemie, bolile copilăriei și alte 

situații neprevăzute). 

Bibliografie: 

1. Curriculum pentru educație timpurie OMEN 4694/02.02.2019

2. Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7

ani, UNICEF, 2008.
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Modalităţi de realizare a educaţiei ecologice în grădiniţă 

Prof. Lungu Merena 

G. P. P. Lumea Copilăriei Ramnicu Sărat, Jud. Buzău 

Motto: “Fericit este copilul care întâlneşte în fiecare etapă a drumului său pe educatorul capabil 

să-i insufle treptat forţa şi elanul necesar îndeplinirii destinului său ca om.” 

Dupa cum știm, vârsta preșcolară este vârsta întrebărilor. Adesea copiii ne întreabă ce este 

pământul, soarele, apa, aerul? "Putem concretiza raspunsul într-un singur cuvânt-"viața". Cele mai 

multe taine despre natura le putem începe a dezlega de la vârsta preșcolară. Pornind de la curiozitatea 

și interesul pe care îl manifestă copilul, consider că educația ecolgica alături de celelalte laturi ale 

educației îl pot forma pe copil să fie un bun protector al vieții proprii, a celor din jurul lui dar și al 

mediului înconjurător. 

Activităţile de educaţie ecologică ajută copiii să manifeste sensibilitate faţă de întreg mediul şi 

problemele lui; ajută copiii să înţeleagă funcţionarea mediului, interacţiunea oamenilor cu mediul și 

despre cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu; copiii dobândesc valori şi sentimente de grijă 

faţă de mediu; să utilizeze cunoştinţele şi abilităţile dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine 

gândite care vor conduce la rezolvarea problemelor mediului. 

Prin activităţile ecologice desfăşurate cu profesionalism copiii se dezvoltă intelectual, 

emoţional, voliţional, moral. Prin observări concrete copiii evaluează sănătatea mediului şi îndrumaţi 

de educatoare pot găsi măsuri de protecţie. Astfel, se formează atitudini pozitive faţă de mediul 

degradat. Prin unele activităţi desfăşurate cu preşcolarii, aceştia pot constitui model pentru adulţi, 

înfrânând unele impulsuri ale adulţilor care distrug într-o clipă armonia naturii. 

Am urmărit ca prin activităţile de observare să antrenez toţi copiii şi pe lângă sistematizarea 

cunoştinţelor despre părţile componente ale planelor, animalelor, mod de viaţă, adăpost, foloase, la 

sfârşitul activităţii să discutăm despre modul în care putem proteja natura. Permanent am apelat la 

experienţa de viaţă a copiilor, la modul în care au reacţionat în diferite situaţii cum au avut grijă de 

animale, de plante. Le-am cerut să-mi dea exemple pozitive şi negative de comportamente faţă de 

natură. Prin participarea activă a copiilor se realizează reţinerea informaţiei ştiinţifice şi reţinerea unor 

scheme logice de acţiune şi gândire specifice anumitor categorii de obiecte din mediul înconjurător 

şi orientarea pe baza lor, în situaţii noi. 

Am observat plante şi animale aduse în clasă dar şi animale şi plante în mediul lor natural. 

Copiii au observat căderea frunzelor – toamna, copacul fără frunze – iarna, înmugurirea, înflorirea 

pomului şi formarea fructelor – primăvara, coacerea fructelor – vara şi culegerea fructelor – toamna. 

După aceste observări am putut desena „pomul” în cele patru anotimpuri. Am sesizat că desenele erau 

cu atât mai precise cu cât observările erau mai dese şi urmate de discuţii mai ample pe marginea celor 

observate. Pentru a-i responsabiliza le-am dat temă de casă: să observe un pom fructifer din curtea 

lui, a vecinului, sau din altă parte. 

Lecturile după imagini „Munci de primăvară”, „Parcul primăvara”, „Vara la mare”, „Cu cortul 

la munte” şi convorbirile „Ce ştim despre primăvară?”, „Ce ştim despre florile de primăvară?”, 

„Animalele din ţara noastră”, „Ce ştim despre animalele domestice?” au venit să valorifice 

cunoştinţele însuşite în cadrul observărilor. Copiii au răspuns cu plăcere la întrebări făcând permanent 

referire la experienţa lor de viaţă. 

Prin activităţile de cunoaşterea mediului am urmărit cu precădere: să se familiarizeze cu 

problemele de mediu, să-şi formeze deprinderi şi obişnuinţe necesare de cunoaştere, grijă, descoperire 

şi protejare a naturii, să dobândească şi să-şi consolideze cunoştinţele despre natură, să se antreneze 
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în acţiuni sociale utile - îngrijirea plantelor, amenajarea grădinilor, plantarea de pomi -, să-şi formeze 

dorinţa şi deprinderea de a petrece timpul liber în mijlocul naturii. 

În ceea ce priveşte desenul o activitate interesantă mi s-a părut tema „Eu spun şi tu desenezi”. 

Am început să povestesc copiilor despre ghiocel: de la rădăcină până la floare. Pe măsură ce 

povesteam ei completau desenul. Pentru a verifica cunoştinţele, şi pentru a vedea dacă sunt atenţi am 

strecurat „greşeli” în povestire: „rădăcină lemnoasă” sau „frunze mici şi rotunde”. Pentru a se apropia 

şi mai mult de natură am realizat câteva activităţi de desen în curtea grădiniţei: „Pomi înfloriţi”, 

„Jocuri în curtea grădiniţei”. Copiii au fost încântaţi că am desfăşurat activitatea în curtea grădiniţei 

şi şi-au propus şi ei să deseneze în curte, când ajung acasă. 

În completarea activităţilor de educaţie ecologică am ieşit cu copiii în natură ori de câte ori a 

permis timpul şi de fiecare dată am fost alături de ei pentru a le arăta, îndruma şi răspunde la 

întrebările puse în legătură cu mediul. 

Contactul nemijlocit al copiilor cu aceste activităţi sporesc eficienţa demersului educaţional, 

dat fiind cunoscută marea disponibilitate a celor mici de a descoperi şi asimila tot ceea ce stârneşte 

curiozitatea lor vie. Activităţile cu conţinut ecologic îşi găsesc finalitatea în comportamentele 

dobândite de copii: de a fi mai buni, mai sensibili faţă de ambient, de a fi mai protectori, mai plini de 

solicitudine, de a acţiona mai disciplinat, de a fi mai responsabil, mai plin de iniţiativă şi mai prompţi 

în respectarea unor reguli. 

Toate aceste activităţi, ca multe altele care pot fi desfăşurate în grădiniţă constituie o cale de 

dobândire a cunoştinţelor ecologice şi despre mediul înconjurător de verificare, de consolidare şi chiar 

aplicare a acestora, a modului în care preşcolarii percep şi interpretează realitatea înconjurătoare, 

deschid largi posibilităţi de stimulare a curiozităţii şi interesului pentru cunoaştere, educă la copiii 

dragostea pentru natură şi frumuseţile ei. În concluzie putem spune că educaţia ecologică vizează 

diferite laturi ale dezvoltării personalităţii individului. Ea are ca scop formarea premiselor de 

înţelegere a efectelor unui comportament necorespunzător asupra mediului şi, deci, a atitudinii de 

protejare a mediului. Scopul final al educaţiei ecologice la preşcolari este de a le forma bazele unei 

gândiri şi atitudini centrate pe promovare a unui mediu natural propice vieţii, de a le dezvolta spiritul 

de responsabilitate faţă de natură. Prin participare tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, 

comunitate, mass-media, la realizarea acestor intenţii, copilul înţelege mai bine efectele pe care le are 

un comportament necorespunzător asupra mediului. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ciubotaru, M. (2005) Educația ecologică în gradiniță, Editura CD Press;

2. Drucker P.F. (1999) Realităţile lumii de mâine, Editura Teora, Bucureşti;

3. Mazilu M. (2004) Ecologie şi protecţia mediului înconjurător, Editura Mirton, Timişoara
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PROVOCĂRILE PREDĂRII ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

Liceul Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" Deva 

Lup Claudia Maria 

Influenţa artei asupra proceselor de cunoaştere constă în dezvoltarea, în primul rând, 

a capacităţilor senzorio-perceptive. Cu ajutorul imaginilor artistice şi compoziţiilor muzicale,se 

contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere, la perceperea mai complexă şi mai cuprinzătoare a 

realităţii. 

Copilul dobândeşte o serie de cunoştinţe despre culorile şi formele obiectelor, despre relaţiile 

dintre ele. Acum se formează principalul  fond de sprijin pe care se dezvoltă talentul. În acest fel, prin 

intermediul orelor de Arte vizuale și abilități practice se formează o serie de abilități, priceperi, 

deprinderi etc. 

Operele de artă accesibile vârstei, pot duce la dezvoltarea aptitudinilor artistice, a imaginaţiei 

creatoare, a gândirii şi posibilităţilor creatoare ale copiilor. 

Primele încercări ale copiilor sunt combinaţii de imagini din basme, povestiri, ilustraţii 

cunoscute mai înainte. Toate formele artei duc şi la influenţarea bunei dispoziţii, stare care constituie 

un stimulent al activităţii întregului organism. 

Formarea sentimentelor estetice începe de timpuriu, prin plăcerea pentru a desena, a modela, a 

colora, a construi. Noţiunile estetice apar prin aprecierea propriei lucrări în comparaţie cu lucrările 

altor copii. 

Prin educaţie este perceput, observat şi apreciat frumosul din lumea înconjurătoare, care va fi 

apoi redat în lucrările proprii. 

Atenţia se dezvoltă datorită modului în care sunt organizate şi se desfăşoară activităţile artistico-

plastice. Copiii trebuie să-şi concentreze atenţia asupra modelului, asupra explicaţiilor şi 

demonstraţiilor de realizare a unui desen. 

Desenul, pictura, modelajul, colajul etc. constituie ocazii de a utiliza operaţiile 

gândirii (analizarea modelului, sinteza din timpul executării activităţii, comparaţia cu modelul 

iniţial). 

Se dezvoltă spiritul de observaţie, se formează reprezentări tot mai fidele ale mediului 

înconjurător, se oglindesc în desene caracteristici esenţiale ale unor categorii de obiecte, fiinţe şi 

fenomene, ducând la generalizare. Se conturează elemente ale gândirii logico-abstracte care vor 

duce la înţelegerea, în perspectivă, a unor concepte. 

Imaginaţia creatoare se exprimă prin imagini plastice, pline de fantezie. 

Activităţile artistico-plastice sunt mijloace eficiente de educare a dragostei faţă de muncă, a 

spiritului de echipă, de dezvoltare a perseverenţei şi calităţilor voinţei. Astfel se conturează profilul 

moral al şcolarului mic. 

Când realizează un desen, o pictură, un colaj sau un alt material, elevul îşi reprezintă un scop, 

îşi canalizează toate eforturile pentru finalizarea acestui lucru. În acest timp el depune şi un  efort 

intelectual îndelungat, dezvoltându-şi răbdarea şi perseverenţa. 

Observând lucrările proprii şi ale celor din jur, elevii învaţă să judece, să stabilească valoarea 

pe care o au aceste lucrări. 

Astfel, în cadrul unei ore de Arte vizuale și abilități practice, la tema Corpul meu elevii din 

clasa I au realizat un puzzle. 
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În acest sens, activitățile desfășurate, chiar dacă în formă online, au aceeași rigoare și 

complexitate, având menirea să asigure un învățământ de calitate. 

Bibliografie: 

*https://www.didactic.ro/materiale-didactice/stimularea-creativitatii-prin-arte-vizuale-si-

abilitati-practice-la-clasele-prim; 

*Revista cadrelor didactice, nr.17/2015.
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PROVOCĂRILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TEHNIC 

Liceul Tehnologic “Transilvania” Deva 

Lup Lucian 

Mecanismele de finanțare a sistemului de ÎPT 

Funcționarea sistemului ÎPT depinde într-o mare măsură de nivelul de finanțare. În acest 

moment finanțarea se face din două surse: de la nivel central se asigură finanțarea pentru plata 

resurselor umane (personal didactic, nedidactic și auxiliar), a manualelor școlare, a utilităților 

(25%), facilităților de transport CFR și a burselor elevilor din învățământul profesional, iar de la 

nivel local se finanțează investițiile în infrastructură, transportul local al elevilor și cadrelor 

didactice, utilitățile. În acest moment asistăm la o subfinanțare a întregului sistem educațional și 

implicit a celui profesional și tehnic. Modalitatea de finanțare a ÎPT prezintă următoarele aspecte 

problematice: 

Finanțarea/elev este apreciată ca fiind deficitară în multe cazuri deoarece este insuficientă și 

favorizează lipsa performanței. Multe cadre didactice aleg să acorde note de trecere elevilor tocmai 

pentru a-i păstra în sistem cât mai mult timp, pentru a își păstra finanțarea primită pentru fiecare 

dintre aceștia. Situația este cu atât mai dificilă pentru clasele a XI-a și a XII-a când învățământul 

nu mai este obligatoriu și mulți elevi ar părăsi sistemul de învățământ dacă rezultatele lor școlare 

nu le-ar permite să promoveze clasa. 

Finanțarea actuală nu ține cont de nevoile reale, ci este calculată pe baza unor costuri istorice. 

La stabilirea finanțării per elev nu a fost realizată o analiză reală a nevoilor care să asigure o 

dimensionare corespunzătoare a bugetului, ci au fost luate costurile anterioare ale instituțiilor de 

învățământ. 

Finanțarea de la nivelul administrației publice locale este fragmentată și neunitară la nivel 

național, aceasta depinzând de nivelul de dezvoltare economică al comunității. Descentralizarea 

administrativă a presupus oferirea de responsabilități noi administrației publice locale, fără însă a 

se asigura și finanțarea tuturor acestora. 

Finanțarea suplimentară este asigurată din alte surse – angajatori (dotarea școlilor, 

sponsorizări); proiecte cu finanțare Europeană (ex. ERASMUS pentru activități educație non- 

formală, mobilități). Aceasta depinde foarte mult de capacitatea școlilor de a elabora proiecte, de 

disponibilitatea autorităților locale de a cofinanța proiectele, de parteneriatele existente cu agenții 

economici. 

Lipsa finanțării pentru copiii din comunități și medii defavorizate. Deși există bursele 

acordate elevilor (bursa profesională sau bursa oferită prin programul „Bani de liceu”), cuantumul 

acestora este redus comparativ cu nevoile copiilor.  

În cazul programului „Bani de liceu”, condițiile de acordare sunt restrictive, acestea 

presupunând ca venitul pe membru de familie să nu fie mai mare de 150 lei/lună ceea ce este 

conduce la eliminarea unui număr important de elevi care vin din familii sărace. Ele ar trebui 

acompaniate de alte măsuri de sprijin financiar (decontare transport, bani pentru rechizite etc.) 

pentru elevii proveniți din comunități sau medii defavorizate care să îi atragă pe aceștia să își 

continue studiile. 
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Adecvarea competențelor la cerințele pieței muncii 

Acesta constituie cel mai important rezultat al procesului educațional derulat în cadrul 

unităților școlare din sistemul ÎPT. Ca să existe o adecvare cât mai bună la cerințele pieței muncii 

este necesar să fie îndepliniți mai mulți pași: existența mecanismelor de anticipare a cerințelor pieței 

muncii, existența mecanismelor de monitorizarea a inserției absolvenților pe piața muncii, 

adaptarea standardelor de pregătire profesională și a calificărilor, revizuirea permanentă a 

curriculumului și a materialelor didactice.  

Inexistența mecanismelor de monitorizarea a inserției absolvenților pe piața muncii care să 

furnizeze informații atât despre domeniile în care absolvenții de ÎPT se angajează, dar și despre 

competențele specifice sau transversale pe care absolvenții consideră că le-au dobândit în școală 

sau în perioada practicii de specialitate, astfel încât să poată fi îmbunătățite programele de studiu. 

Aceste studii sunt extrem de utile în procesul de reformă a ÎPT. 

ÎPT nu poate funcționa într-un mod eficient în lipsa unui parteneriat solid cu partenerii sociali, 

mai ales cu cei din mediul economic. Filozofia de funcționare a ÎPT presupune existența unui 

parteneriat solid cu mediul de afaceri astfel încât să se poată realiza învățarea la locul de muncă. 

În cazul școlilor acest parteneriat se traduce prin existența unor contracte de practică în care toți 

cei trei actori (elev, instituția de învățământ și agentul economic) ar trebui să aibă un rol bine definit. 

Bibliografie: 

*https://www.researchgate.net/publication/310609289_Invatamantul_profesional_si_tehnic_P

rovocari_si_perspective_de_dezvoltare; 

*https://www.tvet.ro/index.php/ro/sistemul-national-de-educatie-si-formare-

profesionala/invmantului-profesional-si-tehnic.html. 
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Competența digitală-necesitate în școala online 

Autor: Lup Victoria 

Prof. înv. primar Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului 

„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, dispus să le 

citească.” (aforism de Vasile Butulescu din « Imensitatea punctului »)  

Pandemia de coronavirus a provocat o criză care afectează mai multe sectoare din societate, 

unele dintre ele nepregătite să facă față unor situații critice. Este și cazul educației, pusă în fața unei 

noi provocări: cea digitală. Din 11 martie, de când s-a decis închiderea școlilor, elevii, profesorii, 

autoritățile și părinții încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul 

educațional trebuie să continue în mediul online până la sfârșitul anului școlar. Procesul a fost testat 

din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile 

telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea urma lecțiile online. Problema 

este că oficialii din educație au pus în aplicare acest sistem fără o minimă pregătire prealabilă și fără 

a asigura tuturor elevilor condiții egale de pregătire.  

Sunt învățătoare ,,absolventă” de clasă pregătitoare, iar când s-a impus situația predării online 

am crezut că nu mă voi putea adapta, având în vedere că nu sunt o iubitoare a tehnologiei și nici nu 

dețin competențe digitale care să-mi faciliteze desfășurarea activității și optimizarea învățării. Din 

păcate, nu am fost în situația de a alege între online și offline, ci între online sau nimic. Ce a urmat se 

știe: învățarea ”online” a devenit ”obligatorie”, deși nu e și n-a fost nici online și nici obligatorie.     

Personal, am început prin a studia tutoriale pe internet despre folosirea unei platforme de 

învățare, apoi a trebuit să-i ajut pe părinții copiilor să-și creeze cont, să utilizeze platforma. Din 

dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, am ales să particip la programe 

de formare profesională, să mă documentez, să mă înscriu în forumuri de discuții pe teme de interes 

școlar, să accesez materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd -uri interactive, să 

descarc materiale didactice găsite pe diferite site -uri educaționale), să parcurg etapele necesare 

dezvoltării personale, să creez teste online, bareme de corectare, care să ușureze munca didactică. În 

activitatea desfășurată, am folosit calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților de lucru. Așa, 

încet, împreună cu părinții, ne-am adaptat la învățământul online, încercând să fiu cât mai creativă și 

mai ales flexibilă cu programul și cu nevoile copiilor și părinților lor.  

Având în vedere faptul că elevii sunt mici, au avut nevoie de sprijinul permanent al părinților 

în cadrul activităților de învățare. Am creat intervale flexibile de timp pentru copii și părinți, am 

realizat înregistrări ale unor activități, am susținut lecții interactive pe platforma de învățare, le-am 

dat foarte multe provocări practice și am învățat și eu, ca profesor, foarte multe lucruri noi. Am 

încercat să iau feedback de la părinți și de la copii și să construiesc relația între cadru didactic și elev, 

care are un impact clar asupra învățării. În cazul meu, cele mai eficiente au fost activitățile interactive, 

în care am putut să ne vedem, să comunicăm. Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb 

de activități, joacă. Cred că provocarea este să regândim învățarea și să ne punem întrebarea ce este 

învățarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de acasă.  

Mai greu a fost cu câțiva elevi care nu dispun de bază materială pentru participarea la activitățile 

online, nu au nici acces la internet, la programe, la aplicații sau platforme digitale. Pentru aceștia 

situația a fost și mai complicată pentru că a trebuit să gândesc fișe de lucru și materiale didactice care 

să sprijine învățarea. Acestea leam distribuit săptămânal și sarcina de a fi lucrate și valorificate, a 

revenit aproape în totalitate părinților. Oricât am încercat eu să mențin legătura cu toți elevii, cei care 

nu au avut acces la internet au fost dezavantajați. Aceasta ceează frustrări și adâncește diferențele 

între copii.     
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Introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul 

de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii 

profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Cred că am 

devenit cu toții deschiși la tot ce presupune inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de 

actualitate astfel încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de 

capacitate, de bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o 

carieră.  

Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem supuși inevitabil, trebuie să deținem 

competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține controlul și a fi stăpâni pe situație. 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au 

incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un 

instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă 

noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în 

care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. C e e a ce este nou în folosirea 

calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace didactice, este caracterul interactiv 

al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a calculatorului în instruire, acesta nu 

înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. Calculatorul este un mijloc 

didactic care se integrează în contextual celorlalte mijloace, amplificându-le valenţele instructiv-

formative, completându-le atunci când este necesar.  

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-

evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează 

ideea că elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va 

înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât 

constructiv.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009.

Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009. 

http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie 
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"PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII – SCOALA ON-LINE" 

Prof. invatamantul prescolar: Lupea Mihaela 

La prima vedere, grădinița poate părea doar un loc de joacă, un spațiu unde părinții  își pot lăsa 

copiii. Cu toate acestea, grădinița contribuie la dezvoltarea psihică a micuților și se concentrează pe 

diverse abilități necesare pentru viitor.  

Vârsta preșcolară este un moment important pentru dezvoltarea copilului. Micuții devin 

conștienți de lumea înconjurătoare, manifestă curiozitate față de ceea ce observă sau nu cunosc și 

ajung să imite comportamentele celor din jur. Aceasta perioadă reprezintă  temelia întregii vieți de 

mai târziu. La grădinița, copiii își însușesc noțiunile de bază în ceea ce privește scrierea, limbajul si 

numerele.  

De asemenea, acest mediu este perfect pentru a învăța conceptul de relaționare si pentru o primă 

integrare in sistemul de învățământ. Adaptarea la grădiniță este uneori foarte grea. Chiar dacă un 

părinte ştie că este momentul potrivit pentru copilul său să înceapă grădiniţa şi chiar dacă îşi doreşte 

acest lucru, durerea separării şi îngrijorarea sunt uneori trăite mai intens de părinte decât de copil. 

Pentru a ne putea ajuta copii să se adapteze grădiniţei şi separării de părinţi şi casă trebuie să lucrăm 

întâi cu propriile noastre temeri şi emoţii.  

Consider ca participarea parintilor la programul ce se deruleaza pe parcursul unei zile este foarte 

util, aceasta practica e de dorit sa continue atata timp cat copilul se va adapta la gradinita, la colegii 

de grupa, la educatoare si la tot ceea ce il inconjoara acolo. 

Dar, noua provocare ce ne sta in fata de o buna bucata de timp sunt lectiile on/line. 

Faptul ca activitatile fata in fata au fost anulate pentru o bucata de timp nedeterminata are 

avantaje si dezavantaje, ca in orice activitate. 

Daca vorbim de avantaje nu putem sa nu remarcam faptul ca, pe langa rolul primordial pe care 

il joaca educatoarea in cadrul acestor lectii, si parintii trebuie sa aiba un rol foarte important. Astfel, 

faptul ca parintii, in fiecare zi primesc diverse materiale referitoare la modul de desfasurare al 

activitatii in gradinita pe parcursul unei zile ii obliga sa ia contact cu programul la care participa copiii 

lor pe parcursul unei zile in gradinita. Doar asa ei incep sa inteleaga mai bine ce inseamna rutinele, 

pentru a putea sa le dezvolte acasa, ce inseamna tranzitiile si de ce sunt ele importante intre diverse 

activitaati, pentru a putea sa le foloseasca si ei acasa in momente oportune. 

De asemeni, activitatile pe domenii experientiale, rolul lor in pregatirea copilului pentru scoala, 

multitudinea de materiale ce este necesara pentru a-i face pe copiii sa inteleaga un lucru cat de marunt, 

stiut fiind ca imaginile joaca un rol essential la aceasta varsta ii fac pe parinti sa inteleaga mai bine 

cat de important este faptul de a frecventa gradinita pentru copiii lor.  

Consider ca, prezenta zi de zi la lectiile on line da nastere la o multitudine de avantaje. Astfel, 

copiii sunt responsabilizati, trebuind ca, in fiecare zi sa deruleze o serie de activitati, pe teme, in 

fiecare saptamana avand o tema propusa. Pe de alta parte, prezenta parintilor este indispensabila, ei 

trebuind sa le explice copiilor lor, pana la cel mai mic amanunt ceea ce reprezinta materialul primit, 

modul cum trebuie el abordat, sa le ofere materialele necesare, si, de asemeni,  acolo unde nu inteleg 

copii lor, sa le explice mai in amanunt, sa ii antreneze in manifestarea creativitatii copiilor lor. 
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Consider ca lectiile on-line duc la o mai mare apropiere a parintilor de proprii lor copii, la o 

cunoastere aprofundata a copiilor lor de catre parinti, la cresterea afectiunii parintilor pentru proprii 

lor copii dar si a copiilor pentru parintii lor. 

Lipsa de socializare inerenta lectiilor on line este o provocare care ne face sa intelegem mai 

bine ca niciodata cat de importanta este socializarea in viata copiilor. Copiii isi doresc cu ardoare sa 

intre in legatura cu alti copiii, sa socializeze, sa-si impartaseasca descoperirile, sa se joace impreuna, 

chiar sa intre in competitie unii cu ceilalti si, faptul ca acum nu prea mai este facil acest lucru, este 

un minus, un dezavantaj al lectiilor on line.  

Consider ca, modalitatile pe care un educator le abordeaza penttru a realiza educarea copiilor 

din grupa sa duc la cresterea prestigiului scolii din care provine. Astfel, parintii sunt mai constienti 

de importanta pe care o reprezinta educarea copiilor lor, chiar de la cea mai frageda varsta, faptul ca 

un educator bun face diferenta si copiii, chiar si on line pot sa-si iubeasca educatorul si sa-l pretuiasca, 

Astfel, putem observa ca atat on line cat si fata in fata, invatamantul ramane o provocare careia 

trebuie sa-i facem fata cu brio. Dar, numai iubind copiii putem cu adevarat sa consideram ca aceasta 

este adevarata noastra menire si anume “sa educam un copil, sa-l pregatim pentru viata”. 
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Promovarea imaginii unitatii scolare in perioada online 

Prof. Lupei Codruta Gheorghina 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoala responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii.  

Şcoala, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-

şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită strategie, ce ţine pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată

de cadre didactice.

Activităţile de formare şi promovare a imaginii scolii noastre au fost: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale

, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale; 

• promovarea imaginii scolii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet).

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite.  

Învățarea online, o astfel de provocare și pentru cadrele didactice de la scoala noastră, care au 

reușit să se adapteze în scurt timp la cerințele actuale și au planificat, organizat și desfășurat activități 

educative folosindu-se de mijloacele moderne de predare. Multe din activitățile zilnice au fost 

transformate și adaptate pe placul  ce elevilor care frecventează – chiar dacă acum doar online – 

unitatea noastră de învățământ. Acolo unde a fost cazul, s-au propus materiale adaptate,  și nevoilor 

speciale ale copiilor cu CES. Activitățile propuse de cadrele didactice au fost însoțite de explicații 

detaliate, folosindu-se imagini sugestive preluate de pe site-uri educaționale și adaptate tematicilor 

abordate. Unele dintre colege au realizat filmulețe proprii pe care le-au oferit părinților drept model 

de activitate. Sursele de inspirație au fost variate: precum medii colaborative de genul Twinkl, 

Kidibot, Kinderpedia, Kidsopia, Piticlic, Didactic, Pinterest, videoclipuri educative găsite ca sugestii 

în grupurile de discuţii ale profesorilor la nivel naţional, materiale, aplicații, instrumente digitale 

propuse.O altă provocare pe care cadrele didactice din scoala noastra este menținerea unei stări de 

spirit sănătoase a copilului și a familiei cu care își petrece acesta timpul. Feedback-ul și produsele 

finale, sub formă de poze și filmulețe făcute și trimise de părinți, au fost postate pe fiecare grup de 

discuție a părinților. Diseminarea tuturor activităților se va face atât în mediul online (pe diverse 

portaluri de specialitate) cât și în activitățile educative din comisiile metodice de specialitate, cercuri 

pedagogice. 

Părinții elevilor noștri au avut întotdeauna un rol important și bine definit atât în crearea unui 

climat prietenos de învățare cât și în dezvoltarea relațiilor parteneriale, aceștia fiind permanent 

implicați în viața scolii.. Acest parteneriat s-a materializat și de această dată prin deschiderea și 

receptivitatea părinților care au făcut ca în această perioadă comunicarea și colaborarea să fie în 

beneficiul copilului, fiecare implicându-se în măsura posibilităţilor, în realizarea a măcar o parte din 
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activităţile sugerate, alături de copii. Unii dintre părinția au preluat inițiativa și au desfășurat activități 

în plus față de cele propuse de colegii nostri, fapt ce dovedește o colaborarea eficientă cu toti colegii 

și încredere reciprocă. Părinții și-au luat în serios rolul de parteneri educaționali și au venit, în această 

perioadă, în sprijinul cadrelor didactice prin tot ceea ce au întreprins, la sugestiile și îndrumările 

cadrelor didactice. 

,,Ce se pierde enorm în perioada online este abilitatea de cooperare și colaborare a copiilor”( Oana Moraru) 

Bibliografie: 

http://www.scritube.com, Marketing educational 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

prof. Lupșa Cristina Raluca         

Școala Gimnazială „Gheorghe Groza” Moneasa 

Am ajuns cu toții să trăim niște vremuri pe care, cu greu, ni le-am fi putut imagina în urmă cu 

un an, nu mai mult. Pandemia de Covid-19 a dus la închiderea școlilor la nivelul întregii țări. Astfel, 

educația copiilor de toate vârstele, de la preșcolari până la studenți, a fost profund afectată. 

În acest nou context social, profesorii, directorii de școli, responsabilii din sistemul de educație 

și factorii de decizie de la nivel local și național, cu toții s-au mobilizat exemplar pentru a oferi tuturor 

copiilor șansa la educație. Au fost achiziționate în scurt timp dispozitive electronice și asigurate 

condiții de conectare nelimitată la internet pentru fiecare elev, chiar și pentru cei din zone 

defavorizate. În cel mai scurt timp posibil s-au creat platforme educaționale care au venit în sprijinul 

educației online. Cu toate că nimeni nu fusese pregătit pentru ceea ce a urmat, cred, sincer, că toată 

lumea a făcut tot posibilul pentru ca elevii să nu aibă de suferit de pe urma acestei schimbări de 

paradigmă, de la învățământul tradițional la învățământul online. 

În lucrarea de față, îmi propun să evidențiez avantajele învățământului online și modul în care 

activitățile educative realizate în online contribuie la promovarea imaginii școlii. Situația actuală a 

întărit, mai mult ca oricând, relația școală – familie – comunitate locală. Toți factorii implicați în 

procesul de învățământ au încercat să facă cât mai ușoară tranziția spre școala online. 

Părinții, au avut acces, mai mult ca niciodată, în sala de clasă, au putut observa modul în care 

procesul instructiv-educativ se desfășoară, au observat minusurile și plusurile fiecărui cadru didactic, 

au putut observa modul în care propriul copil se implică în activitate. 

Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul 

digital – dinamic, colorat, interactiv. De aceea, activitățile educative se pot desfășura fără probleme 

în online, deoarece copiii se adaptează foarte ușor la schimbare, iar utilizarea tehnologiei poate face 

ora de curs mai interactivă și mai atractivă pentru aceștia. Este importantă utilizarea unor produse de 

învățare online, unde copiii descoperă resurse educaționale atât de captivante încât înțeleg diverse 

noțiuni de la școală, în timp ce se distrează. Recomand Google Classroom, Edmodo, Intuitext sau 

LearningApps. Școala Intuitext, de pildă, este un produs online special creat pentru copiii din clasele 

primare, unde cei mici exersează și aprofundează sub formă de jocuri interactive noțiuni predate la 

clasă. Examenul tău se adreaseză absolvenților clasei a VIII-a, care pot să își testeze online 

cunoștințele și deprinderile, primesc un feedback rapid, înțeleg astfel ce au greșit și ce au făcut bine, 

iar evaluarea devine mai puțin stresantă pentru ei.  

Utilizarea unor astfel de platforme poate schimba radical atitudinea copiilor față de școală și 

față de teme. Pentru ei, timpul petrecut pe calculator este perceput ca o experiență pozitivă și astfel, 

sunt mai receptivi la informații venite din zona digitală. Resursele educaționale au grafică frumoasă, 

adaptată vârstei, au sunete plăcute și interacțiuni atractive, iar atmosfera este relaxantă, veselă, 

amuzantă. Platformele creează un context plăcut, ludic, în care copiii revăd ceea ce au învățat, își pot 

exersa memoria, atenția, gândirea logică sau își folosesc inteligența emoțională. Conținuturile și 

modul de prezentare a acestora sunt adaptate stadiului gândirii, respectă specificul proceselor 

cognitive corespunzătoare vârstei și iau în considerare interesele și preferințele specifice vârstei, 

facilitând înțelegerea și încurajând învățarea. Un alt avantaj al utilizării acestor platforme îl reprezintă 

faptul că învățarea este auto-direcționată, elevii aleg conținutul și instrumentele adecvate intereselor, 

nevoilor și nivelurilor de dificultate, fiind astfel încurajată autonomia în învățare.  
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Învățarea online poate fi chiar benefică pentru copii deoarece îi ajută să devină mai autonomi, 

mai responsabili, mai flexibili. În plus, știm bine că procesul de educație nu se desfășoară doar în 

incinta școlii, ci este un proces continuu, realizat atât la școală, cât și acasă și în societate. De aceea, 

este important să existe colaborare între școală și comunitate, pentru același scop: binele copiilor. 
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Promovarea imaginii unei unităţi şcolare 

Prof Lupu Constantin 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Bălcești 

„Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa” 

Promovarea imaginii unei unităţi şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între 

cei trei parteneri educaţionali: elevi – școală - părinți. 

Educaţia este obligatorie și, din fericire, nici o instituţie nu poate forţa alegerea. „Clientul/ 

Elevul/ Părintele” este liber să aleagă. Această dependenţă a unităţii şcolare de libertatea de alegere 

a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. 

Școala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în 

schimbare ale “clienților” și nu în ultimul rând să transmită informații referitoare la ea, să-și 

promoveze imaginea. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii. Şcoala, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, 

oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită „politică”, ce ţine pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată

de angajaţi-cadre didactice. Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă -interferenţă a

reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru

formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei

organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia,

printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.

În literatura de specialitate se utilizează mai multe denumiri pentru serviciile de promovare a 

imaginii școlii oferite cu ajutorul tehnologiilor informatice, şi anume: e-promovare, web-promovare, 

promovare on-line, etc. 

Trebuie remarcat imensul potenţial pe care îl reprezintă utilizarea tehnologiilor informatice şi 

de comunicare (TIC) în ansamblul serviciilor de promovare a imaginii școlii, determinând creşterea 

calităţii şi eficienţei acestora, prin acordarea de sprijin în desfăşurarea unor activităţi specifice. 

Trecerea de la promovarea „clasică” a imaginii școlii la utilizarea Internet-ului (web guidance) 

este un proces care a înregistrat salturi calitative deosebite, cei mai semnificativi paşi în această 

direcţie fiind: 

■ sporirea accesibilităţii publicului la resursele web site-urilor prin utilizarea facilităţilor

oferite de Internet; 

■ sporirea calităţii ofertei în domeniu (datorită concurenţei, dobândirii de experienţă,

apariţiei unor facilităţi tehnice şi programe informatice auxiliare); 

■ creşterea eficienţei serviciilor de promovare a imaginii școlii prin TIC prin adecvarea

ofertei la cererea tot mai diversă a beneficiarilor; 

■ sporirea caracterului interactiv al programelor de promovare a imaginii școlii destinate

utilizatorilor, inclusiv prin integrarea în aceste tipuri de programe şi a altor mijloace capabile să poată 

transmite informaţii (televiziune, telefonia digitală). 

Internet-ul furnizează școlii şi beneficiarilor serviciilor școlii un mod interactiv de comunicare 
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şi accesul la informaţii, punând la dispoziţia acestora o serie de resurse/ instrumente TIC: 

■ pagini web - oferă informaţii şi instrumente de orientare;

■ adrese electronice (e-mail) - sunt utilizate, în special pentru corespondenţa școală – elev/

părinte, solicitare/ oferire de informaţii etc.; 

■ video-conferinţele - permit comunicarea sincronă audio -video, în timp real;

■ listele de discuţii - sunt utilizate pentru oferire de informaţii, consultaţii, schimb de resurse

şi materiale pe suport electronic pentru unele grupuri interesate; 

■ motoarele de căutare şi bazele de date - se utilizează pentru cercetare, informare, resurse,

biblioteci electronice. În general, informaţiile pot fi accesate pornind de la date esenţiale, cum ar fi: 

nume școală, oferta educațională, specializări, calificări, cuvinte-cheie din conţinutul materialelor; 

■ jurnalele electronice - reprezintă variante electronice ale periodicelor editate de diferite

organizaţii; 

■ simulările computerizate - permit supervizarea şi dezvoltarea intereselor. Programele

specializate permit simularea unui mediu de lucru sau a unei situaţii problematice, utilizatorul având 

astfel posibilitatea să experimenteze şi să dezvolte abilităţi pe care să le aplice apoi în situaţii reale 

noi; 

■ serviciul de chat - facilitează informarea, reprezentând o modalitate de comunicare

sincronă, ce permite desfăşurarea informării clientului şi un răspuns imediat/ feedback imediat; 

Toate aceste instrumente/ resurse TIC sunt extrem de utile pentru stocarea, actualizarea şi 

(re)organizarea informaţiei, pentru o comunicare mai flexibilă. Promovarea imaginii unei unităţi 

şcolare folosind instrumentele TIC constituie un pas important care poate face diferența pe piața 

„atragerii” elevilor către unitatea noastră. 
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NOI FERESTRE CĂTRE EDUCAŢIE 

Înv. LUPU GHERGHINA 

Şcoala Gimnazială „Elena Doamna”, 

Comuna Cuza-Vodă, Judeţul Galați 

Observăm că omenirea se află într-o perioadă de schimbări radicale şi de aceea considerăm că 

este momentul să ne adaptăm demersul instructiv-educativ, pentru a oferi elevilor noștri o educație 

adecvată care să le permită un start bun în competiția numită viață, o adaptare rapidă și eficientă la o 

societate în continuă schimbare, astfel încât viitorul să nu-i ia prin surprindere. Pandemia de 

coronavirus a adus cu ea o criză care afectează mai multe sectoare din societate, unele dintre ele 

nepregătite să facă față unor situații critice. Este și cazul educației, pusă în fața unei noi provocări: 

cea digitală.  

Vom face referire la învăţarea online care  a marcat o adevărată revoluţie în învăţământul din 

şcoala românească în momentul actual. Astfel că, în locul unei şcoli cu elevii faţă în faţă în sălile de 

clasă, ne aflăm în imposibilitatea de a continua acest model de învăţare şi înlocuirea lui cu predarea 

online, care este în creştere. Procesul a fost testat din mers, cadrele didactice s-au adaptat situației 

într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele 

ale părinților,  pentru a putea urma lecțiile online.

Popularitatea cursurilor online a creat multe discuții pe piața educației în ultimii ani. Cadrele 

didactice, instituțiile și editorii educaționali care nu îmbrățișează schimbarea tehnologică riscă să fie 

lăsați în urmă. Indiferent dacă oamenii privesc pozitiv sau negativ cu privire la preluarea tehnologiei 

în clasă, este o dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită.  

Elevul trebuie să fie învăţat să treacă de la „a şti” la „a şti să facă”. Învăţătorul trebuie să 

manifeste creativitate profesională şi să utilizeze, în manieră modernă metodele clasice, dar şi 

strategiile noi de provocare şi dirijare a gândirii şi acţiunii elevilor, pentru a obţine eficienţă maximă 

în mediul online. În felul acesta, elevul trebuie să fie ajutat să-şi manifeste şi să-şi dezvolte 

personalitatea, fiind lăsat să se exprime, să acţioneze conform cu preocupările, înclinaţiile şi interesele 

sale. Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învăţare, 

folosindu-şi la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învăţare online, 

poate susţine ritmul învăţării şi poate creşte încrederea elevilor în capacităţile şi resursele proprii 

pentru a fi autodidacţi (să nu uităm că învăţarea continuă pe tot parcursul vieţii adulte este guvernată 

de capacitatea de a fi autodidact). 

Dacă ne referim la dezavantajele învăţării online, trebuie avut în vedere faptul că oficialii din 

educație au pus în aplicare acest sistem fără o minimă pregătire prealabilă și fără a asigura tuturor 

elevilor condiții egale de pregătire. La acest aspect trebuie avut în vedere că în clasele primare, elevii 

au nevoie sistematic de sprijinul învățătorilor și a părinților în realizarea sarcinilor. La începutul 

pandemiei, învățătorii au transmis sarcini pentru una-două săptămâni pe e-mailul părinților sau pe 

grupurile clasei de pe Facebook, iar pentru cei care n-au avut acces la internet au realizat fişe de lucru 

pe care le-au distribuit cum s-au priceput mai bine, astfel încât elevii să aibă acces la educaţie.  

Conținutul sarcinilor a fost de a lectura texte scurte, de transcris sau de copiat câte un text. La 

matematică au avut de rezolvat exerciții și probleme în cantitate moderată. În clasele primare, de 

regulă se încarcă zilnic materiale pe una din platformele selectate și cunoscute de elevi și părinți 

(înregistrări video sau audio, plus fișele de lucru aferente), iar obiectivul principal este realizarea 

sarcinilor, cu ajutorul indicațiilor video. La începutul zilei se propune elevilor și părinților un orar de 

lucru, cu link-urile potrivite pentru fiecare disciplină sau cerință de lucru. Fiecare copil primește timp 

de lucru, și fiind ajutat de părinți, este invitat să trimită sarcina realizată învățătorilor în mod 

individual. De regulă, învățătorii verifică și corectează lucrările și expediază un feedback individual 
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elevilor sau părinților. Acum, învățătorii se conectează video zilnic cu toți elevii, cu frecvențe diferite 

în funcție de vârsta clasei. Dintre abilitățile de învățare, dezvoltarea scrierii corecte durează în timp 

cel mai mult. Astfel, exercițiile suplimentare de scriere desfășurate acasă (de obicei în context 

informal) au devenit cele mai utile dintre toate activitățile organizare în învățământul primar. 

Având în vedere cele mai sus menţionate, putem spune că educația adecvată le permite elevilor 

un start bun în competiția numită viață şi să nu uităm că educaţia online pentru şcoli, cadre didactice, 

elevi şi părinţi înseamnă doar noi ferestre către educaţie. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII/școala online 

Prof. înv. primar  Lupu Luiza 

Liceul Teoretic „Decebal”- Constanța 

Reacția școlii ca instituție de educație, formare și orientare, la mobilitatea socială și economică 

trebuie să fie de adaptare rapidă a conținutului, structurilor și funcțiilor sale, de creare a premiselor 

favorabile pentru elevi care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, inițiativa și 

rezolvarea de probleme în alegerea carierei. 

Școlile  din sistemul de învățământ românesc  trebuie să fie pregătite să facă față unor cerințe 

din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar 

și în centrul comunității. 

Promovarea imaginii unităţilor  şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei 

trei parteneri educaţionali: şcoală-familie-comunitate.De aceea se impune o campanie de informare 

modernă, cu privire la activitatea educaţională din şcoali şi oferte educaţionale cât mai atractive. Pe 

lângă activităţilor de promovare clasică (târguri educaţionale, vizite organizate pentru părinți și 

viitori elevi, participări la concursuri şi olimpiade şcolare şi rezultate şcolare deosebite), unitățile 

şcolare trebuie să se adaptează la metodele moderne de informare în masă a publicului. 

În cadrul activităţii de informare şi promovare a imaginii şcolii , activităţile prioritare  sunt: 

• dezvoltarea şi actualizarea permanentă a legăturilor virtuale/internet, prin intermediul site-

ului 

unității şcolare, prin intermediul reţelelor de socializare sau webloguri; 

• transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor cu privire la baza materială şi programele de

dezvoltare, oferta educaţională, programele didactice, activităţi derulate, rezultatele elevilor,

proiecte interne şi internaţionale derulate, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea elevilor de gimnaziu, a părinţilor, privind orientarea şcolară şi profesională;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, internaţional, în scopul

promovării 

imaginii şcolii şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / 

regionale; 

Internetul trebuie să reprezinte o prioritate pentru promovarea unităților școlare mai ales că 

astăzi oamenii sunt utilizatori frecvenți ai acestuia. 

În promovarea imaginii unităților de învățământ, este nevoie să se folosească variate forme şi 

metode de colaborare a şcolii cu familia şi comunitatea. Unele dintre acestea sunt:constituirea de 

grupuri închise pe Facebook, WhatsApp sau pe alte platforme online; participarea părinţilor la ore 

desfășurate online pentru ca părinţii să aibă posibilitatea să  

cunoască nivelul de pregătire al copilului, deprinderile însuşite,  să se familiarizeze cu 

metodele şi procedeele folosite în predare;organizarea de ședințe sau discuții cu părinții în mediul 

online; 

informarea  permanent a  părinţilor despre evenimentele care vor avea loc la nivelul unității 

școlare; 

publicarea în revista școlii de articolelor la care pot să-și aducă aportul și unii părințe; 

organizarea de activități comune părinți – elevi online. 

În concluzie, constatăm că este necesară implicarea tuturor persoanelor din școală (manageri, 

cadre didactice, elevi, părinți) pentru determinarea celor mai potrivite metode și mijloace de 

promovare instituțională. Mediul serviciilor educaţionale actuale impune conducerii oricărei instituţii 
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şcolare desfăşurarea unor activităţi de marketing care să determine o poziţie stabilă pe piaţă şi să 

atragă beneficiarii în funcţie de oferta educaţională, oferindu-i un avantaj competitiv pe piaţa 

organizaţiilor şcolare competitive.Cultura managerială va trebui să influențeze și să susțină 

promovarea unui nou set de valori necesare într-o societate globală a cunoașterii, în care declarăm că 

dorim să ne integrăm. 

BIBLIOGRAFIE: 

Kelemen G, "Metodica activităților cultural-civice și recreative", Editura Universității "Aurel 

Vlaicu", Arad, 2009  

Voiculescu, F., “Analiza resurse – nevoi și managementul strategic în învățământ”, 
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Prietenie fără frontiere – activitățile educative versus promovarea imaginii școlii 

Profesor înv. primar, Lupu Maria   

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni 

„Educația este cel mai frumos dar pe care îl poate primi omul” Platon 

Şcoala este ca o lume fermecată, plină de basm şi feerie, este lăcaşul unde se pun bazele 

,,clădirii” fizice şi spirituale a „puiului de om”. Doar ,,zâna”, modelatoarea de suflete şi minţi, ştie, 

cu mult tact şi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru a îmbrăca haina plină de vrajă şi 

mister a basmului, a jocului, a cântecului şi a poeziei.  

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 

epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului 

liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 

Activitatea educativă, fie ea chiar și în mediul online (realizată dincolo de procesul de 

învăţământ) îşi are rolul şi Activitatea educativă urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii.  

Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 

cu viaţa. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv - educative să primeze, dar să fie prezentate în mod 

echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. Iar 

odată cu aceste activități atât de plăcute prichindeilor, promovăm imaginea școlii.  

În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să 

întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe, ceea ce constituie o premisă a creării 

unei imagini deosebite a școlii. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.  

Ceea ce este drept în perioada pandemiei, desfășurarea activităților educative este mai dificilă, 

dar nu imposibilă. 

Concursurile pe diferite teme au constituit momente deosebit de atractive pentru cei mici. 

Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să deseneze 

diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. Dacă sunt organizate într-o atmosferă plăcută vor 

stimula spiritul de iniţiativă al copilului, îi va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru 

aduce la bun sfârşit exerciţiile şi va asimila mult mai uşor toate cunoştinţele. 

Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, 

toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a 

lor şi posibilitatea de a critica constructiv. înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să 

fie creativ.  

Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, recreative, distractive, care ajută la dezvoltarea 

creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor 

omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru păstrarea valorilor etc. 
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În concluzie consider că activitățile educative deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-

i un alt mod de dobândire a informaţiilor. Acestea pot fi activităţi independente, pe care elevul le-a 

ales, sau activităţi organizate de către cadrele didactice. 

Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, 

produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.  

Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme 

conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 

asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi 

cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 

obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul 

rând de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, 

prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

Aşadar, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul acestor 

activități. Dar se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica în 

astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back pozitiv. 

Bibliografie: 

* Cernea, Maria, 2000, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de

învăţământ, în revista „Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti; 

* Crăciunescu, Nedelea, 2000, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului

primar, în revista „Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti; 

* Ionescu, M., Chiş, V., 2001, Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca; 
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Promovarea imaginii școlii 

BIBLIOTECAR MACOVEI DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, ȘTEFAN CEL MARE ,, - BOTOȘANI 

Importanța activităților educative realizate în online au avut o contribuție importantă în 

promovarea imaginii școlii. 

Toate aceste activități au în centrul lor, copiii, și au drept scop de a le deschide căi pentru minte 

și inimă. Ne dorim ca ei să crească în armonie, înconjurați de artă și de comunicare. Știm că unul 

dintre cele mai frumoase cadouri pe care îl poate primi un copil este o carte pe care să o citească, de 

care să se bucure și pe care să o împărtășească cu alți copii și adulți. Credem în lectura împreună și 

citindu-le copiilor astăzi, ne dăruim tuturor un mâine mai bun. 

Încercăm să le oferim copiilor noștri cea mai bună educație. Buna educație nu este o marfă, nici 

un premiu sau o pradă ci un spor inteligent adus propriei umanități. 

Astăzi, nu poți să te educi, să funcționezi profesional și nici să ai acces la cercul tău social dacă 

nu ești conectat la internet. Avalanșa de informații din lumea virtuală creează confuzie și dezorientare. 

Părinții și școala au datoria de a ajuta copiii să își selecteze doar informațiile adevărate și utile.  

În demersul meu de a promova imaginea școlii prin activitățile online am apelat tot la carte, 

încercând să dezvolt simțul simplității, al rafinamentului, al gândirii critice, la copiii. Ne dorim să 

creștem copii fericiți, este ceea ce contează cu adevărat în viață. 

La îndemnul Editurii Frontiera, copiii au trimis semne de prietenie personajelor din povești. 

Le-am citit și prezentat cartea ,, Olenka,, scrisă de Gaya Wisniewski, de la editura Frontiera, apoi 

copiii, de clasă pregătitoare fiind, au pregătit scrisorile. Desenele și câteva rânduri au surprins plăcut 

coordonatorii cărții. Copiii au învățat ce este o scrisoare și care este drumul ei până la destinatar. 

Individual au lipit timbre și au pus scrisorile în cutia poștală.  

A fost un bun exercițiu de prietenie, politețe și responsabilitate. 

Această carte și activitatea desfășurată a fost o punte, o legătură cu povestea ,, Poștașul vesel,, 

scrisă de Janet & Allan Ahlberg apărută la DPH, pe care o descoperim acum. 

Vă trimitem o scrisoare postată de editură. 

#semnedeprietenie 

#prieteniFrontiera #Olenka #campanieFrontiera 
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Promovarea imaginii școlii- Expoziția virtuală de dovleci 

Prof. pentru învățământ preșcolar Maghiar Maria-Magdalena    

Grădinița cu program prelungit „Csipike”, Sfântu Gheorghe, județul Covasna 

Din a doua jumătate a anului școlar 2019-2020, când toată populația preșcolară și școlară a 

trecut on-line, ne-am dat seama că anul 2020 deși a început la fel ca orice alt an școlar, ne v-a 

întâmpina, în prag de primăvară cu provocări imense pentru toate părțile antrenate în procesul de 

învățare: de la părinți și copii până la cadrele didactice, toate părțile, total nepregătite să facă față unei 

astfel de abordări a procesului de învățare. 

Toate activitățile, inclusiv cele extrașcolare s-au mutat on-line, datorită condițiilor 

epidemiologice din acea perioadă.  

Activitățile derulate în grădinița la care îmi desfășor activitatea de peste douăzeci de ani 

întotdeauna au fost activități care erau generic asumate ca fiind cât mai apropiate de interacțiunea cu 

ceea ce ne oferă natura, de crearea unei comunități puternice între natură, familie și cadrele didactice. 

De aceea, pe parcursul anilor anteriori, în cadrul grădiniței s-au derulat programe menite să dezvolte 

comunitatea grădiniței Csipike în raport cu natura și socializarea în natură. Aceasta era imaginea pe 

care instituția în care îmi desfășor activitatea și-a asumat-o și care în condițiile pandemiei venite pe 

neașteptate peste noi era foarte greu de realizat. Foarte greu, dar nu imposibil.  

Ca de multe ori când ne-am confruntat cu o problemă de rezolvat, noi educatoarele din această 

instituție ne-am propus să nu renunțăm la abandonarea imaginii care ne-a făcut cunoscută grădinița. 

Dar cum am fi putut, în aceste condiții să promovăm imaginea unei instituții de educație prietenă cu 

natura? 

Ne-am amintit că grădinița noastră are de ceva vreme un site, pe care nu l-am folosit la 

capacitate maximă. În afară de structura grădiniței și câteva anunțuri despre proiectele derulate la 

nivel de grădiniță, acest site nu prezenta altceva. Prin intermediul acestuia, am fi putut foarte ușor să 

ne promovăm proiectele, misiunea asumată, conținuturile abordate la fiecare grupă. 

Așa că, în vacanța din săptămâna 26.10.2020-01.11.2020, le-am propus copiilor și părinților o 

altfel de activitate dedicată anotimpului toamna.  

În anii anteriori, activitatea dedicată sculptării dovlecilor se desfășura în această perioadă, în 

cadrul grădiniței, împreună cu părinții copiilor, alături de educatoare. În acest an, această activitate s-

a mutat în sânul familiilor copiilor. Dar pentru a împărtăși produsele realizate, pe site-ul grădiniței 

noastre (https://csipikeinfo.ro/ro/expozitie-virtuala-sculpturi-in-dovleci/)  a fost postat un anunț în 

care toții copiii, împreună cu cei dragi erau invitați să participe la o expoziție virtuală cu Sculpturi 

din dovleci. Spre marea noastră bucurie am constatat că acestei invitații i-au dat curs mulți dintre 

prichindeii noștri. 

Fotografiile cu produsele realizate de către copii, cu ajutorul adulților au fost încărcate pe site-

ul grădiniței, unde toți cei interesați au putut să vadă creațiile micilor iubitori de natură și artă. 

Iată că, deși lipsa socializării ne afectează pe toți, de la mic la mare, putem să recurgem la 

diverse instrumente digitale pentru a încerca, pe cât posibil să fim apropiați de copii și părinții acestora 

și pentru a continua procesul de promovare a imaginii instituției noastre, la care toată lumea a muncit 

de multă vreme, din greu. Ar fi păcat ca din cauza unei situații epidemiologice nefericite să pierdem 

legăturile și tradițiile instituite de-a lungul timpului în cadrul grădiniței. 
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Promovarea imaginii școlii prin intermediul activității extrașcolare 

”Prevenirea traficului de persoane” desfășurată online 

Prof. dr. Maghiar Ramona 

Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul” Oradea 

Evenimentul național ”Prevenirea traficului de persoane” în cadrul căruia am participat alături 

de elevii clasei a 9-a C, în data de 22.01.2021, a fost organizat de Asociația HoltIS în cadrul 

proiectului „Improving parenting and child participation: facilitating transition from lower to upper 

secondary education - National Parenting Level”, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în 

România. 

În cadrul activității extrașcolare s-a urmărit următorul plan: 

- Să înțelegem „Ce este traficul de persoane?”.

- Să cunoaștem formele traficului de persoane.

- Să conștientizăm importanța prevenirii traficului de persoane.

- Să recunoaștem trăsăturile unui traficant de persoane.

- Să știm cum putem evita o situație de trafic de persoane.

Resurse utilizate în cadrul activității au fost: prezentare Power Point, filmulețe din prezentare, 

plan de activitate și anexe.  

Cei 5 pași urmăriți în cadrul activității: 

Pasul 1: Ce este traficul de persoane?   

Elevii au fost rugați să spună ce cred ei că înseamnă traficul de persoane.  

Traficul de persoane este sclavia erei moderne în care unii oameni profită de pe urma 

controlului și exploatării altora. Traficul de persoane înseamnă comerțul ilegal cu oameni. Violență, 

Control, Profit, toate stau la baza traficului de persoane (https://www.eliberare.com/trafic-de-

persoane/).  

Pasul 2: Prezentarea formelor traficului de persoane.  

Elevilor li s-au prezentat cele 5 forme ale traficului de persoane.  

Discuții pe baza celor 5 forme ale traficului de persoane: Ce este exploatarea sexuală?, − 

Videochatul, Ce însemnă munca forțată?, Traficul de organe, pe baza materialului Video și Ce 

reprezintă micile infracțiuni?  

Pasul 3: Prezentarea traficului de persoane la nivel global 

Elevilor li s-au prezentat date statistice atât la nivel global, cât și la nivel național asupra acestui 

fenomen.  

Pasul 4: Cum identificăm un traficant?  

Elevilor li s-au prezentat profilul unui Traficant: Cum identificăm un traficant?, Ce fel de 

persoană este?,  Cum se comportă? 

Pasul 5: Helpline antitrafic 

Elevilor li s-au prezentat numerele de telefon la care pot apela în cazul unei situații de trafic de 

persoane, precum și alte câteva sfaturi prin care pot evita astfel de situații, pentru persoanele care 

doresc să lucreze în afara țării. 

Elevii participanți au fost încântați că pot vorbi deschis despre temerile pe care le aveau în 

legătură cu acest subiect, dezbaterea care s-a născut pe această temă a avut discuții aprinse fiind 

considerată foarte utilă.  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar, Măgirescu Viorica Lenuța   

Școala Gimnazială Scorțeni, județul Bacău 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. 

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 
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nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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INSTRUMENTELE DIGITALE  

LA ORA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prof. Maier Arnold 

Colegiul Naţional „Kölcsey Ferenc” Satu Mare 

Anul acesta accentul pare să fi fost pus pe tehnologia digitală, din moment ce statisticile arată 

că piața de e-book este în continuă expansiune, depășind-o pe cea de carte tipărită. 

Literatura digitală, cunoscută și ca literatura electronică sau E-lit, este un gen al literaturii prin 

care experienţa de citire şi scriere a textului e extinsă cu ajutorul uneltelor digitale. “Extinsă” în acest 

context, însemnând că textul poate avea forme caracteristice unui mediu digital, astfel, un text poate 

obţine sunet, cinetism, animaţii, imagini, culori, interacţiune. De asemenea, textul în cauză nu este 

neapărat scris de o persoană, ci de un program cu un algoritm în spate, sau de o mulţime de persoane 

care au interacţionat/interacţionează prin internet. 

Comunicarea este o componentă esenţială a vieţii, componentă care trebuie să fie înţeleasă cât 

mai corect pentru a-şi atinge scopurile. Pentru a stăpâni comunicarea trebuie să o înţelegem, să 

înţelegem elementele ei de bază.  

În esenţă, comunicarea reprezintă schimbul unei particule dintr-o parte a spaţiului în altă parte 

a spaţiului, particula reprezentând subiectul comunicat: un obiect, un mesaj scris, o idee. 

Comunicarea este un element indispensabil pentru existenţa omului. Cunoaşterea, după cum se 

ştie, se realizează în cadrul unui proces comunicativ, unde are loc transmiterea informaţiilor prin 

intermediul discursului. Pe parcursul evoluţiei societăţii umane, comunicarea a evoluat de la formele 

orale cele mai simple până la ultramodernul discurs computerizat.  

Termenul discurs computerizat desemnează activitatea lingvistică individuală în cadrul tuturor 

formelor de comunicare prin intermediul computerului, în general, şi a Internetului, în particular. 

Discursul computerizat se prezintă ca ceva intermediar între discursul oral şi cel scris, posedând un 

şir de caracteristici ce îl diferenţiază, îndeosebi, de discursul scris.  

Discursul computerizat face uz de un cod complex: codul verbal (limba în care se poartă 

discuţia), îmbinat cu codul compus din imagini. Elementele codului verbal se împletesc cu cele ale 

codului alcătuit din imagini ale emoţiilor.  

În domeniul educaţiei, Internet-ul va produce multe modificări. Mai întâi este vorba de a acorda 

un acces mai larg, universal la sursele cunoaşterii. Factorii decizionali din America au decis echiparea 

tuturor şcolilor cu accesul eficient la reţea; au înţeles că acest mod de a acţiona la nivel educaţional, 

înseamnă să oferi un anume credit, pe termen lung economiei americane. 

Internet-ul permite regândirea educaţiei, a învăţământului, pedagogiei. Este nevoie ca 

mijloacele de învăţământ să utilizeze cât mai mult Internet-ul.  

Există o mulţime de categorii în literatura digitală, cum ar fi poezia cinetică, poezia hypertext, 

interactivă sau prin joc, stripping text, vizuală sau forme încă nedescoperite. Este la latitudinea 

autorului cum doreşte să se exprime sau ce formă să abordeze, pentru că în acest mediu nu mai există 

aceleaşi limite. 

La ora actuală ştiinţa comunicării implică domenii atât de diverse încât, de multe ori specialiştii 

în diferitele tipuri de comunicare trebuie să îşi găsească un limbaj comun.  

Procesul de predare-învăţare este, în cea mai mare parte, un proces de comunicare între cel care 

predă (profesorul) şi cei care învaţă (elevii). Cele două componente ale acestui proces – predarea şi 

învăţarea – sunt ele însele, în bună măsură, procese de comunicare sau care implică în mod direct 

comunicarea. A preda înseamnă a elabora şi a transmite mesaje, iar a învăţa (cu sensul de a învăţa în 
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clasă, în relaţie cu profesorul) înseamnă a recepta şi a asimila mesaje. Fireşte, procesul real al 

comunicării didactice este mult mai complex.  

A învăţa în procesul de învăţământ nu se reduce la a recepta, ci implică participarea activă a 

elevului în ambele ipostaze, de receptor şi emitent de mesaje, după cum a preda nu se limitează la a 

transmite, ci implică şi actul receptării şi al reacţiei de feed-back la mesajele emise de elevi, 

schimbarea dinamică a rolurilor fiind una din condiţiile principale ale comunicării eficiente în 

procesul de învăţământ.  

Internetul devine o sursă de comunicare multidirecţională, influenţând virtualizarea socială, 

adică introducerea unui nou tip de interacţiune socială în care vechile limite şi principii ale 

comunicării sunt adesea transformate sau chiar eludate. Iar instrumentele informatice, în cadrul unui 

demers didactic proiectat bine, devin catalizatoare pentru învăţarea de calitate şi lectura de 

profunzime. 
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Școala online între prozaic și inovație 

Autor: Maier Elisabeta Teodora, 

Liceul Tehnologic Tășnad, județul Satu Mare 

Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa. Regele Ferdinand I 

Școala a fost, este și va fi o componentă de bază a societății fără de care aceasta nu s-ar putea 

dezvolta. Anul 2020 a adus la nivel mondial pandemia care a schimbat multe concepții și a introdus 

în România sistemul învățământului online. Pentru mulți școala online a fost o provocare, pentru unii 

un atu, pentru alții un dezavantaj. Personal consider că, școala online are atât beneficii cât și 

dezavantaje. 

Printre beneficii aș enumera: 

•Dezvoltarea competențelor digitale;

•Asigurarea continuității procesului educațional în situații critice(de pandemie) care nu permit

interacțiunea fizică profesor-elev; 

• Posibilitatea utilizării unor platforme educaționale cu toate beneficiile lor;

•Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație;

•Centrare pe elev;

•Materialele pot fi personalizate, informația difuzată poate fi  modificată;

•Costuri reduse de distribuție a materialelor;

•Capacitate mare de stocare( Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației

comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individuale). 

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 

• Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional;

• Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea(mai ales în

mediul rural, unde numeroase localități încă nu am semnal internet!), de joasă performanță în ceea ce 

privește sunetul, imaginile și anumite grafice; 

• Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare;

• Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning;

• Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor;

• Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online;

• Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a

examinatului, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și 

accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au 

deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană. 

Școala online reprezintă o bună carte de vizită a instituției care o susține. Platformele 

educaționale disponibile în acest moment pun la dispoziția cadrelor didactice o paletă largă de 

instrumente și auxiliare didactice electronice, iar modul în care sunt gestionate de acestea determină 

reușita sau eșecul actului educațional. 
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În această perioadă am folosit platforma Google Classroom cu toate compenentele ei Meet, 

Jamboard, Google Forms-pentru evaluare-etc. 

Pentru a diversifica activitatea și mai ales în funcție de tipul, scopul și conținutul lecției am 

utilizat și alte instrumente cum ar fi: Wordwall, Liveworksheets, Mozabook, Kahoot. Acestea s-au 

dovedit eficiente pentru lecțiile ce urmăreau prezentarea unor cunoștințe noi și mai ales pentru cele 

de sistematizare, fixare și recapitulare a cunoștiințelor însușite anterior. Pentru evaluare deși am 

încercat instrumente diverse, am fost pe deplin mulțumită atât eu cât și elevii mei de testele online 

întocmite pe didactic. 

Acestea mi-au permis un control total asupra evaluării încă din momentul conceperii testului. 

Se oferă cadrului didactic  posibilitatea de a seta timpul destinat rezolvării testelor, de a seta numărul 

de întrebări, tipul de itemi și cel mai important pe baza baremului introdus s-au calculat automat 

notele fiecărui elev în parte, media clasei ș.a. Am obținut astfel un feedback imediat al noțiunilor 

evaluate, iar elevii au avut de asemenea un feedback al noțiunilor însușite. 

Toată această perioadă parcursă în online, a demonstrat că realizarea unui act educativ calitativ 

depinde strict de competențele actanților. 

O lecție poate fi reușită și chiar foarte atractivă dacă profesorul/cadrul didactic știe să o 

conceapă în acest mod, indiferent de mediul în care se desfășoară. Se confirm încă o dată vorbele pe 

care regele Ferdinand le rostea cu mulți, mulți ani în urmă: Nu zidurile fac o școală…. 
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Evaluarea în online la disciplina geografie 

Autor: Maier Florin Ioan,    

Școala Gimnazială Tășnad 

Evaluarea reprezintă una din componentele de bază ale actului educațional. O evaluare eficientă 

analizează în ce măsură conţinuturile au fost definite în conformitate cu obiectul dacă s-a efectuat o 

analiză de nevoi ale elevului şi în ce măsură procesele de instruire au stimulat şi au favorizat învăţarea. 

D. Ausubel, referindu-se la importanţa evaluării, preciza că: „ceea ce influenţează cel mai mult

învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi

instruiţi-l în consecinţă”.

Perioada pandemiei a dus cu ea pe lângă nenumăratele interdicții și trecerea la învățământul 

online. Acest lucru a inclus și evaluarea online, componentă care pentru mulți profesori a fost o 

adevărată provocare. Disciplina pe care o predau și anume geografia necesită de multe ori instrumente 

auxiliare electronice - hărți, imagini, prezentări power point, statistici, astfel evaluarea online devine 

chiar o necesitate din prisma acestei discipline. 

În cadrul orelor desfășurate în sistem online am avut oportunitatea de a utiliza instrumente 

diverse începând de la teste cu harta mută, chestionare online realizate cu ajutorul didactic.ro, quiz, 

liveworksheets sau wordwall. La nivelul gimnazial s-au dovedit eficiente pentru elevi testele realizate 

cu ajutorul aplicației Kahoot. Tot la nivelul evaluării sub formă de joc se află și instrumentul Geogra, 

unde se găsesc jocuri pentru Geografia României, a Europei și a lumii, Lizard Point, Plickers sau 

Pro Profs. 

Aplicarea acestor instrumente la clasă necesită un timp mai îndelungat de elaborare și de multe 

ori testează competențele digitale deținute de cadrul didactic. Selecția lor trebuie să țină cont de 

anumite criterii cum ar fi cunoștiințele care urmează să fie evaluate și particularitățile clasei.  

Limitele acestor instrumente sunt date de faptul că: 

• nu toate aplicațiile sunt gratuite,

•multe necesită cunoștințe de limba engleză,

• unele platforme oferă posibilitatea creării gratuite a unui număr limitat de

teste/chestionare/lecții /fișe interactive cerând ulterior abonamente; 

• fiecare necesită conturi, deci recomand notarea parolelor într-o agendă;

• Fiecare instrument impune anumiți pași, un anumit mod de lucru specific, ce trebuie sa devină

familiar elevilor. 

Unele instrumente oferă posibilitatea corectării automate a testelor ceea ce ușurează munca 

cadrului didactic, oferind totodată și elevilor  posibilitatea de a avea într-un timp scurt un feedback al 

învățării.  

Așadar chiar dacă pare dificil, evaluarea online are atât plusuri cît și minusuri. Cadrul didactic 

este cel în măsură să determine reușita actului educațional în totalitatea lui -predare-învățare-evaluare, 

căci așa cum spunea Loius A. Berman: 

Un bun profesor este un maestru al simplificării și un dușman al simplismului și dacă un copil 

nu se poate adapta metodelor noastre de predare, poate ar trebui să ne adaptăm noi cerinţelor lui. 
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Digitalizarea sportului școlar 

prof. Maier Francisc 

Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Satu Mare 

Internetul este o lume virtuală, ce permite folosirea concomitentă a unui număr relativ mare de 

mijloace de comunicare. Internet-ul şi orice formă de folosire a reţelelor electronice deschise au şi 

vor avea un impact major asupra societăţii şi a viitorului acesteia. 

„Noile tehnologii reprezintă, în ansamblu, un factor de progres şi dezvoltare, un ajutor preţios 

în devenirea umană, în cunoaştere, dar există şi o faţă nevăzută a acestei tehnologii, a lumii pe care o 

guvernează, o faţă mai puţin luminată, mai puţin cunoscută şi, evident, mai puţin frumoasă.  

Oamenii se tem şi se bucură deopotrivă în faţă acestor noi "coechipieri", computerele. Unii nu 

au încredere deplină, altora le este frică pentru ca vor fi înlocuiţi de acestea, alţii considera că sunt 

prea bătrâni să înveţe un alt mod de lucru, iar alţii - mult prea influenţaţi de mass-media şi de 

filmografia abundentă în tematici precum "calculatorul ucigaş", care infectează reţeaua de apă 

potabilă a metropolei, sau tot felul de microcipuri cu care te poţi trezi implantat, prin intermediul 

cărora viaţa îţi este monitorizată sau care te pot iradia etc. - se tem, pur şi simplu, de aceste noi 

echipamente.  

Desigur, acest din urma aspect se manifestă la un anumit segment de consumatori mass-media, 

video, televiziune şi, de asemenea, nu trebuie să generalizam aceste situaţii.” (Glodeanu, 2005)  

Supremația tehnologică a Vestului a făcut ca să se creeze un decalaj între Vest și Est la nivelul 

pregătirii sistematizate a sportivilor și ca o consecință directă, la nivelul rezultatelor.  

Chiar daca există câteva vârfuri care se bat de la egal la egal cu oponenții occidentali, acestea 

sunt excepții de la regulă. Vestea bună este că acum oricine poate avea acces la aceeași tehnologie. 

Este necesară digitalizarea sportului românesc.  

În ultima vreme există semnale foarte pozitive din piață că organizațiile sportive din România 

încep încet-încet să investigheze noile tehnologii și fără doar și poate suntem, din punct de vedere 

sportiv, mult mai predispuși la digitalizare decât eram acum câțiva ani.  

Într-un mod foarte interesant, pandemia de COVID-19 a contribuit și ea la deschiderea către 

digitalizare pentru că toate activitățile profesionale au migrat în digital, ceea ce i-a făcut și pe cei care 

ar fi fost poate reticenți la schimbare și inovare să se adapteze și să vadă cu proprii lor ochi ce avantaje 

pot aduce tehnologiile de ultimă oră. Iar trecerea de la ”generația cu cheia la gât” la ”generația cu 

telefonul în mână” nu va face decât să accelereze digitalizarea. 

Noile tehnologii informaționale și de comunicații vor permite roboților industriali și de servicii 

(în curs de dezvoltare în prezent în laboratoarele de cercetare) să înțeleagă cu exactitate ceea ce 

utilizatorii își doresc de la ei și apoi să raporteze cu mândrie realizările lor. 

În domeniul educaţiei, Internet-ul va produce multe modificări. Mai întâi este vorba de a acorda 

un acces mai larg, universal la sursele cunoaşterii. Factorii decizionali din America au decis echiparea 

tuturor şcolilor cu accesul eficient la reţea; au înţeles că acest mod de a acţiona la nivel educaţional, 

înseamnă să oferi un anume credit, pe termen lung economiei americane. 

Internet-ul permite regândirea educaţiei, a învăţământului, pedagogiei. Este nevoie ca 

mijloacele de învăţământ să utilizeze cât mai mult Internet-ul.  

A învăţa în procesul de învăţământ nu se reduce la a recepta, ci implică participarea activă a 

elevului în ambele ipostaze, de receptor şi emitent de mesaje, după cum a preda nu se limitează la a 

transmite, ci implică şi actul receptării şi al reacţiei de feed-back la mesajele emise de elevi, 
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schimbarea dinamică a rolurilor fiind una din condiţiile principale ale comunicării eficiente în 

procesul de învăţământ.  
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Promovarea  imaginii  școlii 

Autor: prof. înv. primar Malacu Nicoleta 

Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu Jiu 

Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei 

trei parteneri educaţionali: școală-elevi-părinţi. Educația este obligatorie, dar din fericire nici o 

instituție nu poate forța alegerea. “ Clientul” este liber să aleagă. Informarea nu este de ajuns, şcoala 

trebuie să aibă capacitatea şi  să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în 

schimbare ale “clienților”. Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului 

educațional, de investigațiile făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de 

calitatea profesorilor care susțin educația. Evaluarea calității o fac beneficiarii după realizarea 

prestațiilor educaționale. 

Şcoala   este un  element esenţial al oricărei comunităţi  prin resursele umane pe care le are, dar  

şi  prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii. Şcoala nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, 

oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. Fiecare cadru didactic al școlii 

contribuie la crearea imaginii acesteia.  

O bună pregătire profesională secondată de interesul pentru o educație individualizată, adaptată 

la particularitățile elevului, constituie ,,magnetul” cu care unitatea școlară își atrage elevii. Profesorii 

trebuie să adopte o atitudine inovativă și deschisă în  modul de realizare al activităţii şi în relaţiile cu 

elevii. Se va  asigura astfel o atmosferă relaxantă care va permite stimularea creativă a elevilor. 

Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional se face prin diversificarea şi 

flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului 

educațional. Cadrele didactice vor ține mereu legătura cu părinții elevilor, deoarece relațiile de 

colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și sporesc prestigiul instituțional. 

Conducerea școlii trebuie să se preocupe de elaborarea și actualizarea unui plan de marketing 

care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică și fizică a 

elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile, ca de 

exemplu: număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi 

în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior.  

Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea 

transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica 

răspunsurile adecvate.  

Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele demografice, 

economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an la an. Formarea 

imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’ , ce ţine pe de o parte de 

stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de 

angajaţi-cadre didactice. 

Promovarea imaginii instituției se realizează prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  
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Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare, dau o alternativă 

sănătoasă, practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce 

promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât 

și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi 

eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine 

creatoare, atât în  modul de realizare al  activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o 

atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii școlii se poate face prin pagini web ale școlii sau prin revista școlii, unde 

pot fi transmise în mod regulat vești pozitive despre școală către toți agenții instituționali (sponsori, 

autorități, părinți, elevi). În acest mod școala se menține în atenția generală a comunității. Vor fi 

evidențiate rezultatele școlare deosebite ale elevilor la concursuri sau olimpiade, proiectele și 

parteneriatele educaționale la nivel local, județean și național în care școala este implicată, activitățile 

extracurriculare care dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă pentru ocuparea timpului liber 

al elevilor (excursii, vizite la muzeu, ateliere de creație). Pe pagina de facebook a școlii noastre sunt 

mereu prezentate secvențe ale activităților în care sunt implicați elevii. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Promovarea imaginii școlii implică o activitate umană sau un sistem de activități orientate spre 

satisfacerea cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali. 
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ȘCOALA ONLINE - PROVOCĂRI ȘI EXPERIENȚE 

profesor pentru învățământ primar, MALIȚA ADRIANA         

Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului, Arad 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus am fost provocați, ca și dascăli, să ne adaptăm rapid 

și să transmitem un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și, cu 

ajutorul unor instrumente online accesibile tuturor și cu multă determinare, putem face 

progrese împreună. 

Învățarea, însă, nu înseamnă doar predare și ascultare, ci este un proces complex ce include 

emoții, trăiri, percepții, experiențe. Provocarea școlii online s-a manifestat, în cazul meu, pe de o 

parte în a cunoaște, a învăța să folosesc platforme, aplicații, instrumente de lucru online și, pe de 

altă parte, în a descoperi cum pot să declanșez în fiecare copil mecanismele generatoare de 

învățare, de implicare, de emoții constructive folosind instrumentele online.  

Învățarea la distanță am realizat-o cu ajutorul platformei Google Classroom. La începutul 

fiecărei săptămâni le-am transmis elevilor, pe Stream, și părinților, pe grupul de whatsapp, orarul 

și modul de derulare a orelor, sub forma unui newsletter, realizat în CANVA, cu ceea ce urma să 

facem, să experimentăm în cadrul întâlnirilor online în săptămâna respectivă. 

Am folosit zilnic tabla digitală JAMBOARD, care ne permitea să colaborăm în timp real. Eu 

îmi cream din timp câte un Jamboard, adăugam conținut, cum ar fi imagini sau documente, sarcini 

de lucru pentru copii. În timpul întâlnirilor directe, pe Meet, partajam tabla (Jam) cu elevii pentru a-

i implica activ în rezolvarea acelor sarcini.  

Toate resursele și materialele realizate cu copiii și de către copii le postam pe Classroom pentru 

ca toți elevii să aibă acces în orice moment la ele, dar și pentru ca părinții să poată verifica ccea ce 

lucrau copiii. 

Folosind aplicația STORYJUMPER, i-am provocat pe elevii mei să realizeze câte un Jurnal 

de cititor, făcând ”recenzii” ale cărților citite. StoryJumper are un bun depozit de scene de fundal 

și recuzită. 

Accesoriile pot fi redimensionate, rotite și copiate. StoryJumper le-a permis să adauge 

fotografii ca recuzită și scene. 
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Una dintre aplicațiile preferate și de mine, și de către copii, a fost Nearpod. Am folosit Nearpod 

pentru a sprijini învățarea elevilor într-o varietate de moduri: oferindu-le oportunități de interacțiune 

și feedback imediat, făcându-i să deseneze pe o hartă sau diagramă, să răspundă la o întrebare din 

sondaj, să posteze o notă sau o imagine la un forum de colaborare sau să susțină un test cu alegeri 

multiple. 

Am adus lumea în sala de clasă, ducând copiii în excursii virtuale într-un parc național sau într-

o altă țară. I-am ajutat să revizuiască conceptele cheie de învățare vizionând videoclipuri, examinând 

notițe sau luând propriile lor notițe. 
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Repere în predarea online la nivel preșcolar 

Prof. înv. Preșc. Malița Mariana, 

Grădinița LTAMG Arad 

Educația, peste tot in lume, trece printr-o noua provocare, prin nevoia de a se reinventa, dată 

fiind situația în care milioane de copii si profesorii lor își petrec timpul acasa. Se pune, evident 

intrebarea ce putem face în aceste timpuri ca să continuăm să învățăm și actul educațional continue, 

cum ne adaptăm la predarea on-line, in ce fel ne poate ajuta tehnologia acolo unde ea există și cum 

influențează aceasta procesul de învățare. 

Aplicand predarea on-line, pe grupul inchis de părinti, motivata din dorinţa de a fi alături de 

copiii din grupa ea, ca ei să nu regreseze în toată această perioadă, să menţinem o permanentă 

comunicare între noi, inclusiv  între mine şi părinţii lor, care sunt foarte implicaţi în toate demersurile 

de invățare si în același timp de a progresa,  de a mă adapta rapid pe noul stil de predare/ învăţare. M-

a ajutat şi mă ajută mult comunicarea foarte bună cu părinţii preşcolarilor, care sunt un colectiv unit 

şi colaborează foarte bine cu mine.  Un real ajutor vine şi din faptul că majoritatea au mijloacele 

informaţionale necesare pentru activităţi în online: telefoane, tablete, calculatoare 

În predarea exclusiv în online, este absolut important sprijinul părinţilor, avand in vedere 

nivelul preșcolar. Proiectarea activităților necesită o mare atenție, deoarececopiii de nivel preşcolar, 

chiar şi de grupă mare îşi pierd repede răbdarea şi atenţia distributivă, de aceea trebuie alternate mereu 

sarcinile, materialul didactic necesar, modul lor de prezentare. Pentru a construi o baza în predarea 

online, trebuie sa avem în vedere nevoia de mișcare, folosirea muzicii, implicarea copiilor în 

activități, structura și pauzele, așa numitele brain breaks. La vârste mici, nu e suficient să dăm indicații 

copiilor, ci și noi, ca educatori, trebuie să facem respectivele mișcări în fața ecranului. Întâi arătăm, 

apoi îi lăsăm pe cei mici să repete. 

Mișcarea este foarte importantă, deoarece copiii învață prin folosirea întregului corp. Nu ne 

putem aștepta ca un copil să stea "cuminte", mișcarea este esențială la această vârstă și este un criteriu 

important în planificarea activității. De asemenea, dacă este nevoie de obiecte ajutătoare, cum ar fi 

mingii sau jucării pentru realizarea mișcării, este bine să îi anunțăm din timp pe părinți.Confortul e 

crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. Nu mai există 

gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura cadrul potrivit 

pentru învățare. Copiii au mai  mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească foarte de dimineață 

pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, părinții pot monitoriza 

mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 

Scenariile didactice pe care le proiectăm sunt scurte, de câteva minute dedicate exclusiv 

învăţării, mai ales la activitățile de educarea limbajului şi activităţi matematice.  Apoi, alte câteva 

minute cântăm, ne relaxăm pe jocuri muzicale cu mişcări şi ne distrăm cu ajutorul jocurilor educative 

create de mine pe platforma LearningApps. Un moment impresionant a fost în timpul temei 

saptămânale ,, Meserii pentru copii’’  când mi-au fost trimise desene de către unele fetiţe în care eram 

eu înfăţişată. Îşi doreau foarte mult să devină educatoare. Am fost foarte emoţionată, dar şi foarte 

bucuroasă, pentru faptul că în sufletul copiilor sunt atât de importantă şi sunt un model de 
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urmat.Totodată a fost foarte amuzant cȃnd la tema “Personaje ȋndragite din poveşti” unul dintre băieţi 

a interpretat rolul lui Nică din “Amintiri din copilarie” şi ȋncerca să prindă muştele cu o carte 

(ceaslovul). Fiecare sarcina solicitată a fost realizată cu multă atenţie, iar desenele, picturile mi-au 

încântat privirea. 

Copiii au aceleași preferințe pe care le au și în grădiniță. Ei doresc să comunice, să-și prezinte 

jucăriile, să folosească mâinile, să miroasă, să audă, etc. De aceea, este bine să alegem în online 

activități cu care copiii sunt deja familiari de la clasă. 

Planificararea e necesar să fietransmisă părinților la începutul fiecărei săptămâni, pentru a putea 

fi pregătiți cu materialele și tot ce este necesară părinţilor. 

Exemplu de proiectare online , proiect tematic: In lumea roboților 

LUNI -„Expoziție virtuală cu roboți”Urmărește filmulDesenează roboți, te poți inspira din 

filmulețul sugerat, Desparte cuvinte în silabe/ vorbește ca un robot; 

MARȚI-„Construim roboți”; Reactualizeazăcunoștințele despre forme geometrice, corpuri 

geometrice, Construiește un robot din materiale reciclabile; 

MIERCURI-„Sunt un roboțel”-cântec pe youtube, Construiește roboți din piesele de joc pe care 

le ai și/sau fotografiază construcțiile realizate în jocurile virtuale Minecraft, Legoetc; 

JOI-„Roboții din casă” Identifică roboții din casă, adică toate obiectele care au buton ON/OF, 

cablu ori baterii; Măsoară roboții din casă cu palma/ metrul și desenează-i,indicând lungimile; 

VINERI-„Dansăm ca roboții” Învață să dansezi ca un robot, inspiră-tede AICIFinalizează 

construirea robotului și roagă un adult să te ajute să-l prezinți tuturor. 

Învățarea există și în online, iar pentru profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi abordări 

educationale. 
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IMAGINEA ȘCOLII ÎN COMUNITATE 

Prof. înv. preșc. Maloș Maria 

G. P. P. Iernut, Mureș 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei reprezintă o prioritatea a instituției de învățământ.  

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor reușitelor 

prin actualizarea permanentă a paginii de internet a școlii, internetul devenind cel mai uzual mod de 

a face școala accesibilă.  

Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții 

cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia 

acestea se desfășoară. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale, baza 

materială, resursele umane, rezultatele şcolare; consilierea părinţilor privind orientarea şcolară 

(aceștia pot apela la psihologul școlar); dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, 

regional, național, intenaționa în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei 

educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale; participarea la schimburi de experiență 

și diseminarea rezultatelor care vor fi incluse în proiecte educative extrașcolare (realizate în 

parteneriat cu părinții preșcolarilor); promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale 

(presă locală scrisă, internet). 

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței a fost următoarea: 

-transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi

programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte 

educaționaleextrașcolare derulate;  

-promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale pe pagina web a grădiniței;

-popularizarea ofertei educaţionale propusă (în grădiniță şi în afara ei).

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare.  

Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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Promovarea imaginii școlii 

prin intermediul activităților educative în online 

prof. înv. primar Măluțan Nicoleta - Maria 

Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi, este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de 

acest aspect. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul site-ului școlii, a grupului clasei pe WhatsApp, pe Facebook, putem ține la 

curent părinții cu tot ce se întâmplă în activitățile online, putem promova activitățile și implicit școala. 

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 

permanentă între părinţi şi învățător. Acest aspect al muncii educative s-a concretizat prin şedinţe şi 

lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, online, pe platforma Microsoft Teams. Consider ca 

optimă relaţia învățător-părinţi, cei din urmă implicându-se real la viaţa clasei, oferind ajutor ori de 

câte ori a fost nevoie. 

În cadrul activităţilor curriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea 

competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la 

elevi.  

Calitatea acestor performanțe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor 

interactive, activ – participative, realizate cu ajutorul resurselor online de activități educative 

interesante și utile. 

Învățătorul în această etapă, trebuie să fie capabil să-și adapteze practicile de instruire la nevoile 

copiilor; să răspundă critic și creativ noilor tehnologii pentru comunicarea cu elevii; să combine TIC 

cu metodele tradiționale pedagogice; să-și asume învățarea continuă; să-și organizeze optim lecțiile 

folosind resursele existente. 

Trebuie să colaboreze foarte mult cu părinții, pentru asigurarea accesului fiecărui copil la 

educație, implicit al celei  online, toate acestea contribuind la promovarea imaginii școlii în 

comunitate. 

Tipuri de activități folosite în activitatea online: materiale audio-video transmise pe grupurile 

de părinți și platforma educațională a școlii, link-uri către filmulețe educative, povești terapeutice, 

jocuri educative create pe site-uri specializate:  

✓ Youtube.com –Creare filmulețe educative

✓ Facebook – grupuri pentru învățători

✓ https://wordwall.net/ - Creare de jocuri

✓ https://im-a-puzzle.com –Creare de puzzle-uri;

✓ Powerpoint

✓ Twinkl

✓ https://www.liveworksheets.com

✓ link-uri pentru activitati muzicale: joc de confecționare instrumente muzicale.

Multe dintre realizările elevilor (lucrări artistico-plastice, serbări online) pot fi împărtășite 

comunității pe site-ul școlii, pe pagina de facebook sau pe site-ul oficial al orașului, respectându-se 

dreptul la imagine. 
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În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce aceștia au nevoie: 

educație de calitate, activități educative atractive și diversificate, individualizarea învățării, 

promovarea unui comportament moral pozitiv. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, al părinților, fiecare 

contribuind asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 

Bibliografie: 

• http://educatiacontinua.edu.ro/resurse-educationale.html#

• edict.ro

• didactic.ro

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

872

http://educatiacontinua.edu.ro/resurse-educationale.html


Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii grădiniței 

Prof. înv. preșcolar: Mănăilă Daniela    

G. P. P. ’’Lumea Copilăriei’’, Rm. Sărat 

Grădinița reprezintă un pilon al comunității, una dintre instituțiile de bază pentru existența și 

dezvoltarea unei comunități. Este locul în care preșcolarii și cadrele didactice construiesc un mod de 

a trăi împreună. 

Promovarea imaginii grădiniței, cu alte cuvinte,  reprezintă o modalitate prin care aceasta îşi 

face reclamă, atât în ceea ce priveşte instituţia în sine, dotările ei, pregătirea cadrelor didactice 

existente în unitate precum şi performanţele obţinute de preșcolari de-a lungul anului şcolar în curs, 

în cadrul diferitelor concursuri preşcolare, activităţi extracurriculare şi extraşcolare desfăşurate la 

nivelul instituţiei promovate. 

Imaginea promovării instituţiei şi a factorilor se realizează prin personalizarea ofertei 

educaţionale la nivel instituţional , diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi 

interesele partenerilor, beneficiarilor procesului educațional și educaţiei. Crearea şi promovarea unei 

imagini instituţionale pozitive în comunitate se face, în primul rând, prin rezultatele educaționale 

pozitive ale copiilor, părinții fiind interesați în principiu de acest aspect.Motivarea copiilor printr-o 

educație individualizată, adaptă  la particularitățile preșcolarului, folosirea mijloacelor tehnologice în 

strategii de predare atractive vor îmbunătăți, imaginea pozitivă a instituției.  

O imagine bună a instituției se realizează prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional.  

Imaginea grădiniței are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în 

rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră incredibilă, 

succesul grădiniței. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să 

invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. 

Pentru a avea o imagine „de neuitat” pentru întreaga comunitate, grădiniţele trebuie să utilizeze 

mijloace variate de promovare a imaginii, precum: grupul de copii și cadre didactice, internet, pliant 

de prezentare, revista grădiniţei.  

Pentru a beneficia de o imagine cât mai bună în comunitate este necesar să antrenăm în 

realizarea acestor materiale de promovare cât mai multe grupuri de sprijin formate din părinţi, 

specialişti din comunitate. Aşadar, există o gamă variată de modalităţi şi strategii pentru promovarea 

imaginii instituţiei în comunitate. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Petrescu, Ion; ,,Management”, Editura Holding Reporter, Bucuresti; 1991.

2. Cerchez, N ; Mateescu, E.; ,,Elemente de management scolar’’, Editura Spiru Haret, Iasi;

1994. 

3. Jinga, Ioan; ,,Managementul învățământului’’ , Editura Aldin, Bucuresti; 2001.
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE, REALIZATE ÎN ONLINE, 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

Prof. Manciu Adriana      

Colegiul Național “Traian Lalescu” Reșița 

Grădinița P. N. Doman – structură 

Grădinița este spațiul educativ, creativ, responsabil de educația copiilor de vârstă preșcolară, 

iar educatoarei îi revine  rolul  important de a desfășura un act educațional de calitate, care ajută la 

promovarea  imaginii grădiniței.  

În situația pandemică actuală, când activitatea didactică din grădinițe s-a realizat online, 

organizarea și desfășurarea activităților educative, a constituit o mare provocare pentru copii, părinți 

și educatoare.  

Fiind o educatoare deschisă spre nou și înțelegând că schimbarea vine cu fiecare dintre noi,  am 

răspuns provocării și m-am străduit să descopăr, cum pot promova imaginea grădiniței, online. 

Promovarea imaginii grădiniței reprezintă o prioritate, pentru o bună colaborare între 

educatoare – preșcolari – părinți. Colaborarea, cu copiii și părinții acestora, a continuat de la distanță, 

având în vedere că reușita actului educațional depinde, în mare parte, de felul cum funcționează acest 

parteneriat. Am conștientizat că, prioritar, în această relație este cunoașterea și înțelegerea și că fiecare 

trebuie să ne adaptăm unor schimbări semnificative.  

Internetul a devenit un mediu de promovare a imaginii pozitive a grădiniței. Cu ajutorul lui am 

transmis copiilor și părinților produsele activităților noastre, rezultatele, am promovat activitățile 

desfășurate și am dezvoltat parteneriatul cu părinții.  

Un mare accent, în promovarea imaginii grădiniței, o au activitățile extracurriculare, 

extrașcolare, care sunt o componentă educațională valoroasă, eficientă și cărora educatoarea trebuie 

să le acorde atenție, să aibă o atitudine deschisă, atât în modul de realizare, cât și  în relațiile cu 

preșcolarii  și cu părinții acestora. Aceste activități au o deosebită influență formativă, practică și 

creativă, cu impact pozitiv  asupra copiilor și a părinților.  

Le-am propus copiilor să realizeze lucrări artistico - plastice, practice, creații literare , împreună 

cu părinții lor, iar cu creațiile lor, am participat la concursuri locale, județene, regionale, naționale, 

care s-au desfășurat online. Rezultatele au fost pe măsura muncii depuse și copiii au fost răsplătiți cu 

premii. 

Promovarea imaginii grădiniței am realizat-o și prin dezvoltarea de parteneriate la nivel local, 

județean, regional, național cu alte unități de învățământ, în cadrul diferitelor concursuri, proiecte 

educaționale. Am participat, online, la programul național de educație de mediu al Asociației Române 

pentru Reciclare – RoRec „ Patrula de Reciclare”, iar activitățile noastre au fost postate pe Facebook-

ul Asociației și au fost apreciate. 

O altă modalitate de promovare a imaginii grădiniței este și realizarea de activități în parteneriat 

cu comunitatea. Atunci când eram la grădiniță, proiectele educaționale realizate cu diferiți parteneri  

au fost  foarte atractive, iar copiii au participat,  activ și eficient, la acestea . În acest an școlar nu am 

reușit să  realizez  astfel de activități, dar la întoarcerea în grădiniță le vom continua. 
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Promovarea imaginii grădiniței, indiferent de modul de desfășurare a activităților, online sau cu 

prezență fizică, este un obiectiv important al fiecărei educatoare, în spatele căruia stă  munca împletită 

cu strategia didactică, cu dăruirea, cu măiestria și profesionalismul și cu dorința de a contribui, 

substanțial, la creșterea prestigiului grădiniței. 
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Importanța promovării imaginii instituției școlare 

în mediul online 

Școala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni, Bacău 

prof. înv. preșc. Mândru Florela Mihaela 

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, reguli şi 

interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, modificate şi 

îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate și asimilate de comunitate.  

Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează,fiind condiţionată de 

caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire, apartenenţa etnică sau politică etc. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei 

educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei 

strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției 

școlare, dar și de orizontul de așteptare al comunității.  

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 

educația  asociată  cu  calitatea  cadrelor  didactice.   

Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor 

proceselor instructiv-educative care au loc în școală, calitate  regăsită  în  nivelul  de  satisfacție  al 

beneficiarilor: elevi,  părinți,  comunitate  față  de  serviciile  oferite  de  școală.  

Imaginea școlii propusă pentru spațiul public cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul 

fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne 

profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a învățământului.  

Educația poate fi privită ca un sistem de bunuri educaționale și, în acest context, capătă 

semnificații deosebite totalitatea instituțiilor și activităților implicate în promovarea și difuzarea ei. 

Educația are în vedere valori care se referă la nevoile umane. De la nevoile spiritual-individuale care 

declanșează procesul motivației consumatorilor de educație, se ajunge la presiunea socio-economică 

globală care acționează în favoarea demersului educațional.  

„Evaluarea calității o fac consumatorii, după realizarea prestațiilor educaționale. Ei cumpără 

actul educațional înainte de a-i percepe valoarea.”  

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor.  

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței, care în ultima perioadă s-a axat pe 

utilizarea internetului și a tehnologiilor moderne. De aceea, marketingul devine o funcție a 

managementului.  

El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a 

conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică 

și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigare a 
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consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de 

previziune a pieței educaționale. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului cu familia, subiecții pot fi întrebați direct dacă 

sunt sau nu sunt satisfăcuți de serviciile educaționale oferite.  

Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul așteptărilor lor, dar și al experiențelor 

anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot 

elabora strategii de marketing care să asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Relațiile publice realizate în mediul online reprezintă o latură foarte importantă a marketingului.  

Ele reprezintă un efort deliberat, planificat și susținut de stabilire și menținere a unei înțelegeri 

reciproc avantajoase dintre o organizație și publicul său. Pentru școală, aceste relații implică un proces 

de comunicare și relaționare cu publicul pe care școala trebuie să-l servească. 
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Scoala online- cea mai bună promovare a imaginii şcolii 

Prof. Mănduc Alina   

Colegiul Naţional “Radu Negru” Făgăraş 

Ideile de marketing de promovare şi relaţia cu publicul (PR) în domeniul educaţiei sunt 

concepte relativ noi în şcolile de stat în România dar, în ultimul timp, atât şcolile private cât si cele 

publice arată un interes spre idea de a promova şi de a avea un bun management al imaginii. Nu cu 

mult timp în urmă, idea de promovare a şcolii în care activează era privită cu negativitate şi scepticism 

de câtre profesori.  

Acceptarea acestei idei potrivit căreia marketingul de imagine este o parte esentială din 

management a produs o adevărată schimbare în concepţiile acestor educatori, cu aspecte pozitive şi 

cu rezultate vizibile. Dar cum se face o bună promovare a şcolilor, mai ales online? Cum beneficiază 

şcoala de ea? Şi, mai ales, de unde se începe? 

O reţetă care să funcţioneze pentru toate şcolile nu este posibilă. Sunt multe răspunsuri posibile 

la întrebările de mai sus, dar toate au un numitor comun: o viziune comun împartasită a tuturor celor 

ce lucreaza în şcoala precum şi o misiune la care să se angreneze cu toţii, profesori, personal auxiliar, 

părinţi, elevi şi comunitate.  

Şcoala online a venit cu provocări mari pentru toţi cei menţionaţi mai sus. Profesorul a avut de 

învăţat în timp record despre platforme moderne de învăţare şi predare online, elevul se confrunta cu 

învăţare în faţa unui ecran ce este atât de ofertant când vine vorba de distrageri, părintele, pe lângă 

obligaţia financiară de a asigura dispozitive de conectare la ore are si rolul de a supraveghea copilul 

pe toata perioada orelor iar administraţia locală/ naţională a fost solicitată să asigure dispozitive 

pentru cei care nu au posibilităţi. Măsura în care aceşti ”actori” şi-au jucat rolul bine variază de la caz 

la caz.  

Un lucru rămâne uşor de stabilit: prin predarea online calitatea actului educational se vede şi se 

aude în timp real. Părinţii au avut ocazia să vada cum se desfăşoară orele copiilor lor în direct, 

oportunitate pe care nu au avut-o odată ce porţile şcolilor se închid la sunetul clopoţelului. Acum 

promovarea imaginii s-a făcut la un alt nivel.  

La un târg al scolilor se promovează dotarea şcolilor (cabinet, laboratoare, număr de clase, 

cantină), oferta şcolară (profil, număr de elevi, concursuri şi cercuri scolare) sau absolvenţi de 

success. Toate acestea, foarte importante de altfel, pot părea o imagine frumoasă de poster dar pentru 

părintele direct implicat ele, toate trec în  plan second când vine vorba de compatibilitatea între copilul 

personal  şi profesor.  

Pentru cel care a avut interes, timp şi răbdare de ascultat orele online, cea mai bună promovare 

a şcolii este seriozitatea şi profesionalismul cadrului didactic.  Atunci când ora este mai scurta (pentru 

prevenirea problemelor de sănătate ale copiilor) şi totuşi dascălul reuşeşte să îi implice pe toţi elevii, 

să predea, să fixeze cunoştinţele şi să pastreze o atmosferă de calm, părintele ştie clar că şi în sala de 

clasă copilul este pe mâini bune.  

Un alt aspect spre o bună promovare a şcolii prin (orele) online este un bun control al clasei, un 

bun management al clasei. Părintele poate avea un singur copil sau mai multi, niciodată un număr 

apropiat de numărul elevilor dintr-o clasă normal în România. Atunci când un profesor îi coordonează 

pe toţi elevii, îi linişteşte şi le acordă timp în funcţie de nevoile de învăţare ale fiecăruia, toate  acestea 
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de la distanţă, aceasta promovează profesionalismul. Unii părinţi au mărturisit, asistând la orele 

online, că nu credeau că este atât de dificil să coordonezi un grup mare de copii.  

Promovarea online tradiţională se face pe reţelele de socializare (Facebook) sau pe site-ul scolii. 

Aici se pot promova proiecte, rezultate, se pot face promovări plătite sau se pot ataşa link-urile spre 

documente din presă ce atestă calitatea actului educativ sau premiile obţinute la concursuri. Cu toate 

acestea, nimic nu este la fel de eficient ca experienţa de a asista la o ora.  

Această experienţă ne-a fost oferită de o perioadă nefericită şi dificilă pentru toţi, această 

pandemie. Am avut mult de învăţat despre noi, elevi, şcoală, predare-învăţare modernă şi avem 

certitudinea că învăţarea nu se opreşte aici.  
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ȘCOALA ONLINE – 

,,OGLINDĂ” PENTRU INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Prof. înv. primar MANE IRINA AMALIA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,TRANSILVANIA” DEVA 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le-

au incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un 

instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă 

noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în 

care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. 

Recunoaștem faptul că pentru mulți profesori a fi în căutarea metodelor noi cu implicarea 

resurselor digitale, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată 

provocare. Și chiar dacă elevii par cu mult mai avansați decât profesorii în cea ce numim noi 

tehnologii informaționale și de comunicare, Internet, mediul online, pentru ei provocarea confruntării 

cu un asemenea volum de informații virtuale și tendințe noi este cu mult mai mare.  

Copiii sunt foarte vulnerabilI, au capacitate redusă de discernământ între bine și rău, au grad 

scăzut la frustrare și orice moment sau situație neplăcută pe care o trăiesc în mediul online are un 

efect negativ asupra stării lor emoționale și confortului psihologic.  

Astfel, vorbind despre școală și Internet, suntem nevoiți să afirmăm că instituția de învățământ 

trebuie să ghideze copiii pentru a face față fluxului de informații, provocărilor Internetului și riscurilor 

la care sunt supuși, fiind utilizatori ai site-urilor sau portalurilor informaționale, rețelelor de 

socializare și chat-urilor, resurselor cu filme, secvențe video sau jocuri. Așa ajungem să vorbim 

despre Inteligența Online, pe care orice copil trebuie să o dezvolte, în special cu ajutorul și susținerea 

părinților, educatorilor și profesorilor. 

Riscurile în mediul online încep de la prima întâlnire a copilului cu tableta, computerul sau 

telefonul mobil, căutând un filmuleț sau o informație, copilul poate accesa ușor un conținut ilegal sau 

dăunător.  

Comunicând în chat sau pe rețele de socializare cu alți utilizatori online, copilul poate face 

cunoștință cu persoane răuvoitoare, hărțuitori sau abuzatori. Nu există un hotar bine determinat 

între aici se poate și aici nu se poate de făcut click. De aceea este foarte important ca în școală orice 

elev să fie informat despre cum click-ul îl poate aduce în situații foarte neplăcute sau chiar 

periculoase. 

Sunt binevenite lecțiile tematice despre siguranța online care au scopul principal de a ajuta 

elevii să identifice anumite riscuri, să gestioneze situații neplăcute și să ceară ajutor de la persoane 

care i-ar putea ajuta fără a-i judeca sau învinovăți, inclusiv și în persoana profesorilor. Tema 

fenomenelor riscante în mediul online nu trebuie să fie una tabu.  

Elevii trebuie învățați că pentru anumite lucruri care se întâmplă în mediul online există termeni 

speciali și precum în viața reală violența, furtul sau alte crime sunt comise de răufăcători, care într-

un final sunt pedepsite legal, în mediul virtual se întâmplă la fel situații în care cineva le-ar putea 

provoca durere și suferință. 

Procesul de educare a unei generații deștepte și sigure online trebuie început încă din clasele 

primare.  

Fluxul de informații din Internet trebuie să vină paralel cu metodele sigure de explorare a lui. 

Astfel, precum copilul a învățat de mic că nu se joacă cu chibriturile, tot așa elevul învață că nu 

comunică online cu necunoscuți și nu oferă informații despre el, familie sau școală.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

880



În orice școală, profesorii pot: 

***Informa. Elevii percep în persoana pedagogului pe cineva care cunoaște. Informația oferită 

corect din punct de vedere metodologic, cu conținut și metode ajustate grupului, va fi primită de elevi 

cu o mai mare încredere decât o simplă prelegere despre „Este interzis să faci asta!” 

***Asculta. Elevii doresc să fie ascultați nu numai atunci când răspund tema pentru acasă sau 

realizează anumite activități didactice. Ei doresc să fie ascultați și atunci când se ciocnesc de o 

problemă, fie ea în viața reală, fie în cea virtuală. 

***Încuraja. Copiii doresc să fie siguri că atunci când li se va întâmpla ceva, ei nu vor fi 

judecați sau criticați, au nevoie de încurajarea profesorilor, care pot deveni persoane de încredere și 

sprijin atunci când trec prin situații mai dificile. 

***Ajuta.  Profesorii pot ajuta copiii care sunt victime ale acțiunilor ilegale în mediul online 

prin raportarea acestora la persoanele competente, care nu vor pune în pericol imaginea copilului și 

vor încerca să-i oprească pe cei care hărțuiesc sau acostează un copil în mediul online. Copiii au 

nevoie nu doar de încurajare, dar și de acțiuni concrete prin care primesc ajutor, iar interesele le sunt 

protejate. 

***Repeta. Repetitio est mater studiorum (Repetarea este mama cunoștințelor)– cuvinte 

deseori repetate de profesori la lecție. Despre pericole și ajutor în aceste pericole elevilor trebuie să 

li se repete mai des. A fi în siguranță online nu este o teorie învățată și aplicată într-o anumită situație. 

Siguranța online este ceea de ce au nevoie copiii zilnic. 

Concluzie: Siguranța online, desfășurarea orelor pe platforme sigure, după un program 

bine stabilit, interes colaborare și implicare din partea profesorilor, conducerea unității de 

învățământ, elevi și familia acestora, duc la creșterea calității actului educațional, a siguranței 

în mediul online, dar și încrederii acordate unității de învățământ de către viitorii elevi.  
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Importanța activităților extrașcolare în promovarea imaginii școlii 

Prof. Manea Alina Cristina   

Școala Gimnazială Rotunda 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. 

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Ținând cont că a fost un an greu, în care cursurile s-au desfășurat on-line,școala noastră, a fost 

implicată într-un proiect transnațional ,,Ursulețul de Pluș",un parteneriat cu Republica Moldova.Voi 

exemplifica cu imagini din acest proiect,care a fost o experiență de neuitat și s-a desfășurat în cinci 

etape. 

Etapa de pregătire - elevii clasei I (prof. coord. Diaconu Dumitra) și elevii clasei a VI-a (prof. 

coord. Manea Alina Cristina) au ales un ursuleț de pluș care a fost mascota echipei și o agendă, ce au 

călătorit peste Prut și au poposit timp de trei săptămâni  la Liceul,, Meșterul Manole din R. Moldova. 
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Etapa ,,Salutul virtual al ursuleților,, - a avut loc o întâlnire online cu școala partener, au fost 

prezentați ursuleții și copiii au făcut cunoștință.    

Etapa ,,Călătoria peste Prut,,-coletul care a cuprins ursulețul,agenda și câteva suveniruri a 

fost pus la poștă. 

Etapa ,,Vizita școlară peste Prut,, -timp de trei săptămâni ursuleșul venit de peste Prut a mers 

la toate lecțiile împreună cu elevii din școala partener și a învățat tot ce au învățat și ei.Au fost  notate 

în agendă tot ce a studiat ,ce a fost nou pentru el,ce impresii a avut. 

Etapa ,,Revenirea acasă,, - ursuleții au plecat, fiecare la școala sa,apoi când au ajuns la destinație 

s-a organizat o altă întâlnire online,în care aceștia au povestit ce au învățat.
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Etapa de reflecție și raportare - fiecare cadru didactic implicat în proiect a elaborat un scurt 

raport al activităților organizate în cadrul proiectului,în format digital și au fost expediate pe email., 

apoi postate pe pagina proiectului. De asemenea, s-a obținut un certificat de apreciere. 
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Activitățile educative online, o metodă eficientă în promovarea imaginii școlii 

prof. Manea Beatrice Lăcrămioara, 

Școala Gimnazială “Ion Ghica” Iași 

Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este inclusă în totalitatea 

bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, 

imaginea se gestionează, se administrează la fel ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent 

de natura acestuia.  

O imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției 

în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră incredibilă, 

succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să 

invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. 

Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită „politică”, ce ţine pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată

de angajaţi.

Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii 

şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o 

planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.  

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 

educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin 

acțiunile desfășurate, în contextul domeniului de activitate.  

Un punct de reper esențial în desfașurarea activitaților educative la orice disciplină de studiu îl 

constitue dezvoltarea competențelor prevăzute în profilul de formare al absolventului. O modalitate 

eficientă în dezvoltarea competențelor sociale și civice cât și a celor de sensibilizare și exprimare 

culturală îl constitue organizarea de activități educative școlare și extracurriculare.  

În contextul ultimului an marcat de pandemia CoVid numărul și calitatea acestui gen de 

activități a scăzut semnificativ deoarece a fost nevoie de timp, atât pentru profesori cât și pentru elevi, 

pentru a se adapta la noul context de școală online.  

În ciuda acestor dificultăți se întâlnesc suficiente exemple de bună practică care arată că se pot 

organiza activități educative școlare și extracurriculare de calitate în mediul online ce mențin treze 

interesul și curiozitatea elevilor.   

Contextul activităților online poate fi valorificat și prin implicarea elevilor în realizarea de 

produse digitale folosind diverse aplicații digitale precum: prezentări (slide-uri Google, 

https://prezi.com/,https://www.canva.com/ro_ro/etc.), cărți și reviste digitale 

(https://bookcreator.com/, https://www.bookemon.com/, https://www.flipsnack.com/, 

https://en.calameo.com/ etc.), colaje și postere (https://www.genial.ly/en , https://www.fotojet.com/, 

etc.) materiale audio și video (https://www.animaker.com/ , https://animoto.com/ , etc) realizarea de 

site-uri (Google sites, etc.), panouri digitale (https://padlet.com/, etc), portofolii digitale 
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(https://wakelet.com/, etc.). Implicarea elevilor în realizarea de produse digitale este o metodă 

eficientă pentru dezvoltarea competențelor digitale ale acestora, atât de necesare în această perioadă. 

Promovarea produselor digitale realizate de elevi în activități educative școlare și 

extracurriculare pe rețele de socializare (de exemplu pagina de facebook a școlii) sau pagina web a 

școlii poate fi metodă eficientă de promovare activității didactice în rândul părinților elevilor și 

comunitatea locală în acestă perioadă dificilă. 

Succesul unor astfel de activități depinde în mare măsură și de abilitățile digitale ale cadrului 

didactic: în organizarea conținutului informațional al activității dar și al instruirii elevilor în utilizarea 

anumitor aplicații digitale. Ultimele luni de școală online au dus la crearea unui mari diversități de 

materiale RED ce folosesc numeroase aplicații digitale, materiale ce pot fi valorificate de cadrele 

didactice în activități educative școlare și extracurriculare. În lumina acestui fapt cadrul didactic 

trebuie să facă o selecție obiectivă a intrumentelor digitale pe care la va folosi în activitățile educative 

organizate.  

În contextul economic și sanitar actual școala a trebuit să se adapteze într-un ritm rapid la 

mediul online iar promovarea activităților educative școlare și extracurriculare pot constitui o dovadă 

dar și o măsură a gradului de adaptare a fiecărei școli la noile condiții de desfășurare a actului didactic. 

Creativitatea, răbdarea, curiozitatea sunt câteva dintre trăsăturile care ar trebui să caracterizeze 

atât profesorul dar și elevul în această periodă dificilă și plină de provocări.  

Bibliografie: 

1. https://rosioru.ro/2020/07/13/peste-100-de-instrumente-online-utile-in-educatie/
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Inv. Prescolar Manea Gina   

Gradinita Agricola Bacau 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. 

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 
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dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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,,Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii” 

Profesor Învățământ preșcolar: Manea Maria Cristina 

Școala Gimnazială ,,Mircea Sântimbreanu”, Brad, Hunedoara 

Începerea anului școlar 2020-2021, cu frecvență normală, în condiții stricte de asigurare a 

sănătății tuturor elevilor, a cadrelor didactice și a personalului din școli a fost posibilă pentru o 

perioadă de timp relativ scurtă. Astfel, majoritatea cursurile s-au desfășurat în regim online. 

Consider ca acesta a fost un prilej pentru promovarea imaginii școlii. Tot procesul de predare-

învățare-evaluare a avut un caracter transparent. Prin activitățile predare la nivel preșcolar sau orele 

desfășurate la nivel primar, gimnazial și liceal s-a dat dovadă de seriozitate, implicare, dorință de 

cunoaștere și dragoste față de copii, din partea domnilor profesori. 

La nivel instituțional, odată cu declanșarea pandemiei au fost propuse o serie de intervenții 

corelate, intersectoriale, în domeniile educație și sănătate, astfel încât să poată fi adoptate soluții 

punctuale, de urgență, în contexte diferite, adaptate constrângerilor, limitărilor și nevoilor. Fiecare 

școală a căutat practic să găsească cele mai bune soluții pentru elevii ei.  

Fiecare profesor a încercat să disemineze informații privind tema zilnică, tuturor elevilor săi. 

Unii au discutat chiar și telefonic cu bunici sau tutori legali, care nu au acces la internet. Alții au 

distribuit fișe de lucru elevilor care fac partea din medii defavorizate. Așadar, această modalitate de 

desfășurare a activităților au pus accentual pe seriozitatea profesorilor și toate acestea au condus la 

promovarea imaginii unității școlare. 

Categoria profesorilor care folosește metode inovative de predare (jocuri, quiz-uri, proiecte) 

este extrem de apreciată de către elevi și părinți. De asemenea, elevii consideră eficientă metoda 

lucrului pe echipe pentru anumite proiecte, însă aceasta este realizată mult mai rar în sistemul online 

de educație. 

O parte dintre profesori s-a adaptat foarte bine la educația online și se străduiesc să faciliteze 

procesul educațional pentru elevi, devenind și un sprijin emoțional pentru aceștia. Pentru echilibru 

emoțional, elevii au nevoie de sprijin și înțelegere din partea cadrelor didactice: 

Diferențele privind calitatea educației, inclusiv a educației online, sunt majore de la o școală la 

alta, fiind influențate de resursele individuale ale elevilor pentru a se conecta la educația online, de 

posibilitatea de a primi sprijin din partea părinților, de implicarea profesorilor în facilitarea procesului 

educațional online. 

Rolul cadrelor didactice nu mai este doar acela de a transmite informații, așa cum se întâmpla 

adeseori în cadrul educației de tip față în față. În sistemul online, cadrul didactic a devenit mai degrabă 

un facilitator educațional, sprijinind elevul, de la distanță, în parcursul său educațional. 

În ceeac e privește platformele de lucru, oricâtă bunăvoință ar avea profesorii, este aproape 

imposibil pentru ei să creeze singuri lecții și platforme de calitate. Doar un efort conjugat, bine 

orientat spre dezvoltarea de competențe poate avea succes. Platformele ar fi bine deci să fie realizate 

la nivel național și să fie accesibile permanent, pentru ca elevii să nu fie îngrădiți nici în ceea ce 

privește timpul alocat, nici în creșterea voluntară a performanței. Doar astfel s-ar realiza în același 
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timp o educație centrată pe competențe, unitară, dar și bine individualizată după nevoile, posibilitățile 

și interesul elevilor. 

În concluzie, unul dintre avantajele aduse de educația online obligatorie în contextul pandemic 

este forțarea unei digitalizări a educației. Unele dintre școli au reușit să achiziționeze echipamente 

digitale de calitate, profesorii și-au îmbunătățit competențele digitale și au devenit mai deschiși spre 

integrarea mijloacelor tehnologice în procesul educațional, elevii s-au obișnuit cu utilizarea diverselor 

platforme online și s-au bucurat de diversitatea abordările de predare.  
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

Prof. MĂNESCU EUGENIA MIRELA, 

Grădinița Jirov, Școala Gimnazială Corcova, Mehedinți     

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale preșcolarilor, părinții fiind interesați în principiu de 

acest aspect. Această imagine se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. 

Motivarea preșcolarilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile acestora, 

folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra 

grădiniței. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă a cadrelor didactice 

sunt necesare în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, 

practică și creativă de a ocupa timpul liber al preșcolarilor, instituția de învățământ ce promovează 

astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean 

sau național. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu preșcolarii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a copiilor. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale preșcolarilor 

contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor.  

Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un mijloc 

de a intuit și prețui valorile culturale, folclorice și istorice ale poporului nostru.    

Vizionările și spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în grădinițe, prin 

care copilul face cunoștință cu lumea minunată a artei. Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de 

teatru precum și a emisiunilor tv, poate constitui de asemenea o sursă de informații, dar în același 

timp un punct de plecare în organizarea unor acțiuni interesante.  

De exemplu: vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, 

urmată de discuții pregătite în prealabil, pe lângă faptul că realizează completarea unor aspecte 

educative, stimulează și orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, 

pictură, etc. Vizionarea filmelor și a emisiunilor la televizor aduce copiilor o mare satisfacție, prin 

faptul că arta filmului dă copiilor iluzia realității.  

Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor, la recomandarea 

emisiunilor de televiziune pentru copii și selecționarea emisiunilor, programelor distractive care au o 

influență pozitivă asupra preșcolarilor.  

Activităţile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităţi desfăşurate în grădiniţă 

pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoţii puternice, generate de exemplele oferite 

de eroii neamului, la formarea, în sufletul copiilor, a unor sentimente morale, care se vor transforma 

în convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ.  

Astfel, activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia 

orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

891



în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor.  

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.  

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid.  

BIBLIOGRAFIE: 

• PREDA. VIORICA, Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii, Editura

« Gheorghe Cârţu Alexandru », Craiova 2009 

• LESPEZEANU M., Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar, Editura S.C. Omfal,

Bucureşti, 2007 
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Contributia predarii on line la imaginea scolii 

Craioveanu Simona Elena-prof. inv. primar 

Sc. Gimn. Nr. 80, Bucuresti 

Manolache Irina Angela – invatator 

Sc. Gimn. Nr. 80, Bucuresti 

Promovarea unei imagini pozitive a scolii in comunitate se realizeaza prin personalizarea ofertei 

educationale care trebuie sa fie cat mai atractiva, sa raspunda cerintelor elevilor, rezultatele pozitive 

la clasa, la concursuri, parintii fiind direct interesati de acest aspect. 

Cum putem atrage elevii, cum putem realiza o imagine pozitiva a scolii? 

Daca reusim sa motivam elevii printr-o educație individualizata, adaptata la particularitatilelor, 

folosirea mijloacelor tehnologice, în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiva asupra 

școlii.  

In ceea ce priveste imaginea scolii promovata prin activitatile online, este putin mai dificila de 

realizat deoarece interactiunea cu copiii, parintii si comunitatea nu este directa ci indirecta.  

Este clar ca atat profesorii cat si copiii au descoperit scoala online in aceste vremuri cand 

pandemia a impus-o.  Stangacia cu care a debutat s-a perfectionat pe parcurs prin exersare, 

perfectionare, si aici este vorba despre cursurile pe care cadrele didactice le-au facut cu scopul de a 

cunoaste diferite platforme de predare.  

De asemenea, tot pe parcursul propriei perfectionari, am descoperit linkuri ce ajuta la predarea-

exersarea online.Linkuri cu exercitii de remediere, de exersare, de completare  sau creativitate pentru 

fiecare obiect predat.  

Am constatat din practica scolii online, ca elevii se plictisesc mai repede in fata calculatorului 

intr-o predare clasica. De aceea, imbinarea metodelor clasice cu cele moderne ii ajuta sa inteleaga, ii 

antreneaza in munca suplimentara, le ofera posibilitatea  sa-si dovedeascacalitatile  si cunostintele  de 

folosire a calculatorului. 

Predarea online are si avantaje si dezavantaje. Ca avantaje avem: putem distribui rapid, online, 

materialele ,elevii avand acces rapid la ele, putem distribui imagini, videoclipuri si alte materiale 

virtuale care il ajuta pe elev sa inteleaga mai bine lectia, putem forma grupuri individuale de lucru, 

primim feedback rapid. 

Implicarea si perfectionarea cadrelor didacice dintr-o scoala in predarea online nu poate aduce 

decat avantaje imaginii scolii. Dar acest lucru il putem  obtine  cu efortul intregului colectiv, fiecare 

contribuind individual asupra imaginii de ansamblu. 

Implicare, daruire, dorinta, munca stau la baza formarii unui colectiv apreciat si indirect la o 

imagine pozitiva a scolii. 
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PROIECT PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL 

EDUCAȚIE ONLINE FĂRĂ HOTARE 

MOLDOVA -ROMÂNIA 

,,URSULEȚUL CĂLĂTOR" 

profesor Manolachi Liliana 

Școala Gimnazială ,,Lucian Grigorescu" Medgidia 

Obiectivele proiectului: 

*Construirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor

implicaţi în proiect; 

* Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii celor două şcoli implicate în acest proiect;

* Dezvoltarea cooperării şi colaborării între cadrele didactice din unităţi de

învăţământ diferite;

* Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular,

diversificarea acestor activităţi şi mărirea numărului lor în viitor. 

Proiectul s-a derulat respectându-se toate etapele înscrise în regulament. Fiecare etapă a fost 

mediatizată prin transmiterea pozelor colegilor si plasarea lor pe saitul proiectului. De la părinți am 

avut acordul scris pentru permisiunea de a poza copiii și a plasa pozele pe rețelele de socializare. 

Am început implementarea proiectului cu o conversație cu copiii despre scopul proiectului, 

alegerea ursuluțului de pluș, care a avut rolul de mascotă, pe care copiii l-au numit Teddy și a avut 

marea misiune de a călători peste Prut în România Șc. Gimnazială ,,Lucian Grigorescu’  mun. 

Medgidia. 

Timp de 3 săptămâni a studiat informații utile,a participat la diverse activități și a vizitat locuri 

interesante. 
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Elevul în școala online 

Prof.  Manole Delia Magdalena 

Colegiul Național Pedagogic Carol I, Câmpulung 

Demersurile de realizare a activităților educative utilizând instrumente și resurse digitale nu 

constituie o noutate, pentru cei mai mulți profesori. 

In absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la 

nivelul elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, fără acces la 

platforme online dedicate, de tipul Virtual Learning Environment sau Virtual Classroom, cu resurse 

didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de timp care să fie destinat activității online, 

cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu totul special. 

Experiențele, pozitive sau negative, dobândite în acest răstimp reprezintă resurse valoroase nu 

doar pentru cei direct implicați în activitate, ci mai cu seamă pentru specialiștii din științele educației, 

pentru că decantarea acestor experiențe poate fi valorificată epistemologic prin sugestiile de 

optimizare a politicilor educaționale, a conținuturilor curriculare, a formării inițiale și continue a 

cadrelor didactice.  

Tehnologia digitala a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, 

în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-

față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. 

Au fost observate disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: 

comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de 

învățare. 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate și de studiul de față, limite în 

relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, 

întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod 

explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți 

de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite. În realitate, în mediul 

online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă situație de dificultate în 

învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale.  

Chiar dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin 

suplimentar, acest lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere 

individuală. Este foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care 

contactul nu este direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită 

atenția. 

Un element interesant reliefat este acela că profesorii apreciază monitorizarea învățării în 

mediul online ca fiind dificil de realizat. Vorbim de lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea 

urmăririi notițelor elevilor, dificila administrare a probelor evaluative, pentru care e nevoie să se 

apeleze, de cele mai multe ori, la altă resursă digitală online.  

Lipsa posibilităților de sprijin personalizat constituie o problemă semnificativ mai mare pentru 

profesorii din învățământul primar. Sincopele în monitorizarea ritmului învățării la distanță pare să 

fie un impediment mai mult în învățământul secundar. 
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Parerile referitoare la aspectele privind procesul didactic în condițiile derulării activităților 

didactice online pe perioada suspendării întâlnirilor față-în-față ar fi : identificarea preponderentă a 

dezavantajelor, firească în contextul schimbării radicale a modului de lucru. 

Suspendarea activităților didactice față-în-față poate să afecteze în mod negativ procesul de 

învățare în general.  

Consider că dedic mai mult timp decât în maniera tradițională și reușesc mult mai greu să 

motivez și să mențin treaz interesul elevilor. Descoper limitele instrumentelor de lucru și ale 

platformelor online prin experiență directă, concluziile la care ajung fiind, de fapt, cunoscute din 

literatura de specialitate din ultimii ani. Este însă de remarcat  că perioada de suspendare a întâlnirilor 

față-în-față oferă posibilitatea profesorilor și elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe ceea 

ce este esențial, pe elementele cu impact calitativ, pe capacități și competențe, mai degrabă decât pe 

conținuturi și pe elemente periferice.  

Elevul are acces la informația digitală, dar nu are o obișnuință de a învăța în acest sens,  

obișnuința elevilor de a utiliza device-urile este în direcția programelor de socializare si  muzică 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN MEDIUL ONLINE 

ÎNV. MANOLE LUMINIŢA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” AIUD 

Şcoala de astăzi este un spaţiu în care au loc foarte multe transformări, este un spaţiu al 

confruntărilor. Ea are o imagine mai puţin bună astfel că dascălul adevărat trebuie să pună dragoste 

şi adevăr în tot ceea ce face, trebuie să se adapteze la cerinţele actuale ale societăţii şi la condiţiile 

concrete din clasă, astfel încât să repare şi să creeze o imagine pozitivă a şcolii şi a ceea ce reprezintă 

şcoala pentru comunitate. 

În contextul pandemiei de coronaviruscând şcoala s-a mutat acasă iar învăţarea a continuat 

dincolo de şcoală, în mediu virtual, prin intermediul nemijlocit al computerului conectat la Internet, 

înclasa virtuală, pe lângă procesul de predare învățare, acțiunile de promovare a instituției de 

învățământ trebuie să devină o activitate primordială pentru fiecare cadru didactic. 

Formarea imaginii școlii se realizează aplicând o anumită„politică”, ce ține de stilul managerial 

alconducătorului școlii și de activitatea desfășurată de toate cadrele didactice, de toate persoanele care 

lucreazăîn școală deoarece acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o 

formează despre activitățile organizației școlare. În strategia de optimizare a imaginii școlii se ține 

cont de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare. Echipa de conducere a școlii 

trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și permanenta actualizare a unui plan de 

marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, 

fizică a elevilor. 

Imaginea școlii este completată cu rezultatele și performanțele elevilor la concursurile școlare, 

la examenele de admitere promovate în comunitate prin diverse mijloace mass-media, pe site-ul 

școlii, reviste școlare, diverse publicații.   

Cel mai bine, imaginea școlii este promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul domeniului 

de activitate, elementul decisiv în acest proces fiind dascălul, inclusiv în contextul tehnologizării 

accelerate a învățământului. Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie promovată se definește prin 

valoarea, nivelul de pregătire și personalitateadascălului, prin activitatea desfășurată la clasă, 

activitate care stă la baza succeselor obținute de către copii atât în cadrul examenelor cât și a 

diferitelor concursuri și competiții. Fiecare reușită este rezultatul orelor de muncă, rezultatul 

perseverenței și adaptării la cerințele sistemului de învățământ, la nevoile acestuia, devenind până la 

urmă meritul tuturor participanților, în mod direct sau indirect, la activitățile de învățare oferite de 

către școală.  

Activitățile desfășurate online pe Zoom sau pe Classroom, au permis părinților să fie prezenți 

la oră, la activitățile de învățare și uneori să participle alături de elevi la activități. De pe secțiunea 

„Flux” a platformei Google Classroom părinții au aflat oferta educațională de la nivelul institutional 

care a fost diversificată în funcție de nevoile și interesele partenerilor și beneficiarilor procesului 

educațional de către fiecare cadru didactic, contribuind astfel la promovarea imaginii școlii. 

Chiar și în mediul online promovarea imaginii școlii se realizează și prin activitățile 

extrașcolare și extracurriculare desfășurate, prin proiecte educative, site-ul școlii,  prin revista clasei 

sau a școlii realizată online.   

Implicarea elevilor în astfel de activități demonstrează grija şcolii pentru dezvoltarea 

creativităţii elevilor, a imaginaţiei şi inteligenţei acestora. Aceste activităţi îi ajută pe elevi să fie 

stăpânii propriei munci, le oferă libertatea de alegere dintr-o serie de posibilităţi stabilite de cadru 
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didactic împreună cu elevii. Învăţarea prin intermediul acestor activități este un tip de învăţare croit 

după interesele individuale ale fiecărui elev, după competenţele şi abilităţile fiecăruia pregătindu-l 

astfel pentru integrarea, în perspectivă, într-o societate democratică. 

Activitățile extrașcolare au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 

pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea talentelor personale 

și corelarea aptitudinilor cu atitudinilecaracteriale. Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod 

de însușire a unor trăiri, valențepozitive ale vieții, valori morale și nu numai. Activitățile extrașcolare 

dezvoltă gândirea criticăși stimulează implicarea generației tinere în actul decizional, realizându-se 

astfel o simbioză lucrativăîntre componenta cognitivăși cea comportamentală. 

Mediul online a permis implicarea părinţilor în activităţile extracurriculare şi în proiectele 

educative derulate la clasă mult mai mult decât până acum, i-a ajutat să relaţioneze mai bine cu copiii 

lor, să colaboreze mai eficient pentru a atinge un scop comun. Astfel şi-au format o atitudine pozitivă 

faţă de şcoalăşi au conştientizat că doar prin şcoală copiii vor avea o şansă de a depăşicondiţia în care 

se află în prezent. 

Rezultatul actului creator al elevilor a fost promovat şi prin fotografii şi imagini care se regăsesc 

în revista şcolară care apare în fiecare semestru al anului şcolar, s-au în alte publicaţii - ziare locale 

sau judeţene. Făcând cunoscute aceste activităţi prin articolele publicate în presa scrisă sau virtuală 

nu se promovează doar imaginea şcolii, ci se descoperă diverse talente, se dezvoltă creativitatea şi se 

dobândesc diverse aptitudini de către elevi, aptitudini care mai târziu îi ajută în carieră.  

Informaţiile despre toată activitatea desfăşurată de elevi şi cadre didactice, de preocupările 

acestora pentru educarea copiilor se pot găsi pe site-ul şcolii.  Updatarea site-ului şcolii este 

modalitatea cea mai rapidă de a promova imaginea şcolii deoarece tinerii de astăzi sunt utilizatori 

frecvenţi ai informării pe internet.  

Aceste exemple, prezentate mai sus, sunt doar câteva modalităţi de promovare a imaginii şcolii, 

modalităţi prin care profesorii pot demonstra că sunt fideli misiunii nobile de a fi dascăli şi pot reda 

şcolii locul meritat în comunitate contribuind la educarea tinerei generaţii, la pregătirea acesteia 

pentru viaţă. Doar într-o şcoală cu o imagine pozitivă, cu o educație de calitate chiar și în mediul 

online, o școală care combate discriminarea, reduce violența, promovează un comportament moral 

pozitiv,comunitatea îşiva  încredinţa  copiii pentru a-i instrui şi educa, pentru a le oferi tot ceea ce le 

datorează sistemul de învăţământ: educaţie, informaţie, afecţiune, respect. Numai astfel  şcoala va fi 

respectată şi iubită. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

898



Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

prof.  Manuela Ifrim         

Școala Profesională ”H. P. Bengescu” Ivești, jud. Galați 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să 

pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 

concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

899



așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. 

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele 

sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este 

de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și 

apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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Starea de bine în vreme de pandemie 

Prof. Simona MARAVELA 

Școala Gimnazială nr. 22 Galați 

Martie 2020  a adus schimbări majore tuturor, dar mai ales școlii. Școala nu și-a mai regăsit 

zâmbetul și starea de bine de atunci. Clinchetul clopoțelului nu avea să mai bată. Pașii grăbiți, 

năstrușnici ai copiilor nu aveau să se mai audă pe holurile școlii, iar glasurile lor cristaline nu aveau 

să mai umple golul din clase. Nimic nu avea să mai fie la fel! 

Anul școlar 2020-2021 a adus pentru două luni un strop de speranță elevilor și profesorilor, 

apoi tăcerea a domnit din nou în școli. Cu toate acestea, școala a mers mai departe. În mediul online. 

La început noutatea online-ului a adus frustrări participanților, dar încet și sigur și-a făcut loc 

în viața școlară a tuturor celor implicați. Ba mai mult, timpul petrecut în fața ecranului la școala de 

acasă a impus reinventarea mea ca profesor și abordarea diferită a activităților de învățare astfel încât 

acestea să aducă o stare de bine elevilor mei, cu atât mai mult cu cât aceștia sunt în primul lor an de 

școală, clasa pregătitoare. Astfel că ne-am implicat în proiecte provocatoare care să aducă plăcere și 

să-i stimuleze pe cei mici. 

Un proiect drag copiilor l-a reprezentat Climate Action Project 2020 în cadrul căruia am 

dezbătut o problemă extrem de serioasă: schimbările climaterice. Acest proiect internațional ne-a 

adus în mediul online mai aproape de copiii din India de la Faculty Pathways Aravali coordonați de 

Bhavna Mathew teacher. Elevii au exersat limba engleză, au conștientizat cauzele, efectele și mai ales 

măsurile care se impun schimbărilor climaterice. 

Un alt proiect plăcut copiilor a fost „Educație fără frontiere. Ursulețul de pluș”. Partenerii noștri 

au fost elevii clasei I din Republica Moldova de la Gimnaziul „Anatol Codru” din Raion Dubăsari 

coordonați de dna profesor A. Ursul. În cadrul proiectului copiii s-au întâlnit în mediul virtual cu 

prietenii de peste Prut, s-au salutat, au făcut cunoștință ursuleților călători și au împărtățit imresii.  

Ursulețul din Republica Moldova a participat online alături de elevii clasei pregătitoare B la 

activități de învățare diverse: a învățat să citească, să scrie cu litere de tipar, a aflat multe lucruri 

interesante despre orașul Galați, a descoperit legenda lui Moș Nicolae, dar și importanța zilei de 1 

Decembrie pentru poporul român.  

Participarea elevilor mici la aceste proiecte în primul semestru de clasă pregătitoare a adus 

bucuria și dorința de a continua să ne implicăm în astfel de activități în cadrul cărora se simt mari 

pentru că au responsabilități, pentru că văd efectele străduinței lor și pentru că au înțeles că la școală, 

fie fizic sau online, starea de bine este ușor de atins dacă găsesc plăcere în tot ceea fac.  
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Școala on-line – o provocare pentru cadre didactice și elevi 

înv. Marc Aurica – Școala Gimnazială Câmpeni 

Cuvântul ”on-line” se repetă la nesfârșit, începând cu luna martie a anului trecut. Nu ne-am 

imaginat că ne va afecta atât de mult, atât emoțional, comportamental, cât și profesional, iar pentru 

elevi, că va aduce atâtea schimbări în activitatea școlară. Astfel, această perioadă a fost o provocare 

pentru toți, profesori, elevi, părinți. O provocare căreia a trebuit să-i facem față, adaptându-ne din 

mers, într-un timp destul de scurt, fiecare cu ce a avut și cum a putut mai bine, căci procesul 

educațional trebuia să continue în mediul on-line. 

Cu toate sincopele și greutățile apărute, majoritatea unităților de învățământ, ca de fapt și școala 

noastră, s-au adaptat cu succes noilor metode de predare on-line, cadrele didactice au participat la 

cursuri de pregătire, dar și interactive, la care au avut de învățat din experiența colegilor. Încă din 

martie, predarea a fost continuă, fiecare profesor a fost responsabil și a luat în serios această muncă, 

cu toții au dovedit că sunt creativi și mai ales flexibili cu programul și cu nevoile copiilor. Alături de 

cadrele didactice, s-a constatat o implicare mai activă a tuturor factorilor implicați, managerii școlii, 

specialiști în educație, membrii comunității educaționale (elevi, părinți) dar au fost și reprezentanți ai 

societății civile.  

Au putut fi remarcate valențele benefice ale internetul în actul de predare-învățare-evaluare, 

accesului rapid la informație prin intermediul lui, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă acesta e uneori 

asociat de elevi cu un veritabil profesor, calculatorul nu va înlocui niciodată total acțiunea 

profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât constructiv. Oricare ar fi 

domeniul de utilizare a calculatorului în instruire, acesta nu înlătură celelalte mijloace aflate în 

recuzita de lucru a cadrului didactic.  

Calculatorul este un mijloc didactic care se integrează în contextual celorlalte mijloace, 

amplificându-le valențele instructiv-formative, completându-le atunci când este necesar. Elevii nu 

învață din ceea ce le spun profesorii sau din ce le arată tehnologia, ci din felul în care ce le spun 

profesorii și ce le arată tehnologia îi incită să gândească. Interacțiunea lor cu informațiile îi ajută să 

se dezvolte. 

Un sprijin important în activitatea educativă au fost platformele educaționale existente, dar și 

instrumentele digitale pentru asigurarea învățământului online, managementul timpului și a resurselor 

pentru elevi în condiții speciale ca acestea. 

Mai ales la clasele primare, de folos au fost și activitățile cu părinții prin folosirea metodelor 

interactive și a sarcinilor de lucru în colaborare prin care să-și valorifice abilitățile creative alături de 

proprii copii și să se simtă valorizați. 

Există și o serie de dezavantaje și limite ale practicării școlii online: 

➢ Sunt persoane care nu au acces la internet și mijloace tehnologice moderne;

➢ Școala online stimulează individualitatea și ideea că omul poate trăi singur, iar noi ca specie

putem exista prin conviețuire; 

➢ Școala online nu oferă puterea exemplului pe care îl vedem la școală, nu stimulează formarea

unor prietenii fizice și nu asigură menținerea unui contact vizual permanent între emițător și receptor; 

➢ Jocul din pauze nu va fi niciodată la fel, în mediul online;

➢ O problemă este și supravegherea copiilor. Mulți părinți lucrează, iar procesul instructiv-

educativ desfășurat în mediul online nu beneficiază de atenta supraveghere a unui adult; 

➢ Existența cadrelor didactice care au dobândit toată experiența și priceperea într-un mediu fizic,

iar acum au nevoie de o pregătire riguroasă pentru a obține performanța dorită în mediul online; 

➢ Lipsa unui dialog autentic cu clasa;
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➢ Imposibilitatea urmăririi notițelor elevilor;

Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă. Cred că provocarea

este să regândim învățarea și să ne punem întrebarea ce este învățarea și cum se poate întâmpla atât 

în clasă, cât și în mediul de acasă.  

Educația digitală reprezintă o oportunitate modernă și nouă al cărei rol nu este de a înlocui 

contactul față în față ci de a fructifica posibilități alternative de învățare. Ele nu pot substitui procesul 

de predare-învățare-evaluare realizat la clasă în care elevul utilizează manualul, caietul, fișele de lucru 

independent, proiectele de grup, scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea. 

Interacțiunea dintre elevi și profesori în sala de clasă, în timpul orei de curs, este de neînlocuit.  Pentru 

unii elevi, o astfel de predare reduce motivația, le e greu să progreseze fără să comunice direct cu 

profesorii, cu colegii. 

Învățământul on-line reprezintă o temă pentru reflecția umanității. Dimensiunile pedagogice și 

psihologice ale acestui proces trebuie să rămână o reflecție prioritară, iar tehnologia trebuie adaptată 

în funcție de particularitățile de învățare cunoscute și să respecte trăsăturile beneficiarilor. 

Bibliografie: 

Constantin, Cucoș, Școala online – elemente pentru inovarea educației, Ed. Universității din 

București, București, 2020;  

www.e-scoala.ro 

http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala Online 

http://educatieonline.md/ 
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IMAGINEA ȘCOLII ȘI PROIECTELE eTWINNING 

Prof. Monica Marchitan        

Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava 

eTwinning este o comunitate de excepție. Este o lume nouă atât pentru elevi cât şi pentru cadrele 

didactice. Elevi şi profesori din şcolile Uniunii Europene se întâlnesc virtual pe platforma eTwinning, 

se cunosc, discută, colaborează, îşi planifică proiectele educaţionale, fac schimb de bune practici, îşi 

cunosc reciproc ţările, culturile, valorile, obiceiurile, limbile de comunicare, experienţele didactice, 

desfăşoară activităţi împreună extinzându-şi orizontul cultural şi competenţele sociale, lingvistice, 

competenţele şi abilităţile digitale. Este o comunitate minunată de învăţare, un cadru excelent de 

colaborare educațională care te face să te simţi cu adevărat european. 

eTwinning înseamnă pentru mine și pentru elevii mei ușa deschisă pe care o căutam, o 

modalitate modernă de a face educație. Proiectele eTwinning reprezintă o oportunitate de a vedea 

cum lucrează alte cadre didactice, de a face schimb de informații, de a analiza, înțelege, de a 

experimenta lucruri noi. Primul pas pe care l-am făcut a fost să înscriu școala. La început recunosc 

că m-am descurcat destul de greu, cu timpul am învățat, de mare folos fiindu-mi ghidul de utilizare a 

platformei.  

Din multitudinea de proiecte am ales unul propus de o școală din  - ,,Virtual books“. Colegii 

din Croația ne-au acceptat ca și parteneri alături de alte școli din Polonia, Grecia, Estonia și Marea 

Britanie. Odată acceptați, a început activitatea de colaborare pentru stabilirea obiectivelor, a 

activităților pe care urma să le desfășurăm fiecare dintre noi, dar și cele comune, deoarece cooperarea 

înseamnă în primul rând activități desfășurate împreună. Dintre obiectivele urmărite de acest proiect 

amintesc:  

- promovarea potențialului artistic al elevilor în vederea realizării unor creații artistice pe o

anumită temă; 

- dobândirea de abilități și aptitudini în utilizarea TIC;

- realizarea unor schimburi de experiențe cu cadre didactice provenind din alte țări ale Europei.

Odată stabilite obiectivele și activitățile s-a trecut la organizarea spațiului virtual al proiectului. 

Prima activitate a constat într-o scurtă prezentare a școlii. Elevii au realizat o prezentare power-point 

a școlii, dar și a celor mai importante activități extrașcolare. Cea de-a doua activitate a constat în 

realizarea unor felicitări digitale de Crăciun. Elevii au creat prezentări animate, alegând ca fond 

muzical un colind româneasc. Cea de a treia activitate a constat în realizarea unor felicitări handmade 

pe care copiii au scris urări atât în limba română cât și in limba engleză.  

Cel de-al doilea proiect, ,,Wishing on a shining star“, a fost inițiat de o școală din Spania. La 

proiect au participat un număr de peste 20 de școli. În lucrările lor elevii au prezentat diferite aspecte 

din activitățile extrașcolare: serbări, excursii, concursuri pe diferite teme, activități de voluntariat etc. 

Obiectivele proiectului au fost stimularea potentialului artistic și creativ al copiilor prin crearea unor 

lucrări care să contribuie la promovarea relațiilor de colaborare între instituțiile de învățământ 

europene, dar și cultivarea sensibilității artistice.  

Următorul proiect, ,,Environmental diversity“, a avut tot o tematică ecologică și a fost inițiat de 

școala noastră. La acesta participarea a fost și mai numeroasă. Printre țările participante amintesc: 
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Republica Moldova, Macedonia, Slovacia, Tunisia, Italia, Serbia, Ucraina, Croația, Grecia, Bosnia 

Herțegovina, Polonia, Turcia și Slovenia.  

Care au fost obiectivele urmărite în acest proiect? 

- schimbarea mentalității adulților prin intermediul copiilor asupra defrișării necontrolate,

asupra poluării aerului și a solului; 

- participarea le diferite acțiuni în vederea popularizării modalităților de ocrotire a acestuia;

- înțelegerea conceptului de ,,ecologie“ și educarea noii generații în vederea ocrotirii mediului

înconjurător; 

- formarea și dezvoltarea deprinderii de economisire a resurselor naturale și de recuperare a

deșeurilor și refolosirea acestora. 

Beneficii pentru elevi: 

- motivarea și interesul pentru învățare au crescut prin participarea la activitățile interactive din

TwinSpace; 

- în cadrul acestui proiect, elevii au avut un grad mare de autonomie, au învățat să-și prezinte

ideile și părerile; 

- din punct de vedere calitativ, ei și-au îmbunătățit competențele TIC, de lucru în echipă, de

comunicare în cadrul grupului, dar și competențele sociale. Elevii au folosit în practică multe 

cunoștințe teoretice dobândite la orele de curs, cărora le-am descoperit relevanță în viața de zi cu zi.  

-valorificarea creativității elevilor, stimularea interesului pentru temele propuse, abordarea

interdisciplinară a temelor alese. 

Beneficii pentru profesori: 

- eTwinning facilitează accesul profesorilor la un mediu virtual de colaborare și de schimb de

experiență, la parteneriate cu alți profesori și la activități de formare profesională, alături de colegi 

din țări europene; 

- prin aceste proiecte am adăugat o dimensiune europeană procesului de predare-învățare;

- suportul didactic și tehnologic oferit de portal este la cele mai înalte standarde.

Concluzii: Proiectele eTwinning ajută elevii și cadrele didactice să treacă dincolo de limita sălii 

de clasă și de modelele tradiționale de învățare, iar colaborarea în astfel de proiecte transformă 

procesul educațional clasic într-unul interactiv. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI/GRĂDINIŢA ONLINE 

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR MARCU AUGUSTA DACIANA 

GRĂDINIȚA CU P. P. PRICHINDELUL ISTEŢ, TURDA 

Educația este cel mai important factor al schimbărilor și al dezvoltării sociale, de aceea sunt 

necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile , bazată 

pe cunoaștere. Este imperios necesară adaptarea instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, 

la nevoile individuale ale beneficiarilor. 

Grădinița este o instituție de învăţământ care are rolul de a oferi sprijin educativ atât pentru 

copii cât și pentru părinții acestora. Misiunea grădiniţei, este de a promova un învățământ deschis, 

flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie pentru toți copiii indiferent de condiţia materială, 

nationalitate, religie, rasă. 

Promovarea imaginii grădinitei prin oferta educațională, este unul  dintre obiectivele proiectului 

de dezvoltare instituționala. Prin oferta educațională, unitatea de învăţământ dă posibilitatea părinților 

să aleagă acivitățile opționale și extracurriculare la care doresc să participe copiii lor. Aceste activităţi 

pot avea un conținut cultural artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportiv sau pot fi simple activități de 

joc sau de participare la viața și activitatea comunității locale, oferind copiilor destindere, recreere, 

voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea afirmării și recunoașterii  unor aptitudini.  

Dintre activitațile desfășurate în gradinița noastră, pot fi amintite câteva: sărbătorirea zilei de 

naștere a unui copil, vizionarea unor spectacole, teatru de păpuși, excursii, vizite, drumeții, plimbări, 

participare la diferite concursuri locale, judeţene, naționale și internationale avizate de MEN. Aceste 

activități au caracter ocazional, iau forme foarte diverse, îi antrenează pe copii şi îi apropie de 

grădiniță, atât pe ei, cât şi pe părinţii acestora. 

Pentru ca oferta educaţională să fie viabilă, se depun eforturi pentru asigurarea unor condiţii de 

învățare igienice, confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice şi de educație ale fiecărui 

copil, atât în interiorul grădiniței cât și în exteriorul acesteia.  

Părintii sunt informați cu privire la calitatea serviciilor din grădiniță, componenţa şi 

competențele cadrelor didactice, resursele materiale ale unităţii, proiectele educaționale și 

parteneriatele în care unitatea de învăţământ este implicată. În realizarea parteneriatelor sunt antrenați 

cei mai importanți factori ai actului educaţional:  grădinița, copiii, familia, și comunitatea locală, iar 

prezența sistematică a părinților și a comunității în ,,viața grădiniței”,  sporesc interesul pentru 

educarea integrală a copiilor. Toate aceste demersuri se puteau desfăşura când copiii fecventau fizic 

mediul şcolar. 

Odată cu intrarea unităţilor de învăţământ în activitatea online, multe dintre aceste activităţi 

care în mod normal trebuiau desfăşurate în cadrul unor întâlniri fizice, au fost suspendate şi  apoi au 

fost adaptate activităţii online. Au fost suspendate toate întâlnirile de grup, vizitele, excursiile, 

spectacolele,etc.   

Am putut desfăşura unele activităţi, cum ar fi sărbătorirea zilei de naştere a unui copil, prin 

faptul că i s-a putut cânta tradiţionalul ,,La mulţi ani!”, în faţa camerei de filmat, de către colegi, dar 

nu au putut împărtăşii bucuria de a împărţii/primii dulciuri. Am putut continua în mediul online, atât 

participarea copiilor la diferite activităţi desfăşurate în cadrul unor proiecte şi parteneriate 

educaţionale care au fost iniţiate la începutul anului şcolar şi care nu au presupus întâlniri ,,faţă în 
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faţă”, cât şi participarea la diferite concursuri, activităţi de voluntariat prin donaţii, etc. Un mare 

avantaj al activităţii online, a fost stabilirea de legături mai strânse cu părinţii, mai multă colaborare 

şi foarte multă implicare din partea unor părinţi. 

Prin toate activităţile desfășurate în mediul online, se încearcă asigurarea unui act educational 

de calitate care să contribuie la formarea unei personalităti independente și creative a copilului, la 

formarea unor copii sănătoși, activi, eficienți, cooperanți care să se adapteze ușor la viaţa de zi cu zi. 

BIBLIOGRAFIE: 

Agabrian, Mircea; Millea, Vlad (2005), Parteneriate școală-familie-comunitate, Editura 

Institutul European, Iași. 

Ionescu, M., Negreanu,E.,(2006), Educația în familie. Repere și practici actuale, Editura Cartea 

Universitară, București 

Petrovan, Ramona-Ștefania (coordonator) (2011), Parteneriatele educaționale de la teorie la 
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Miniped, București. 
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IDEI ȘI STRATEGII DE MARKETING EDUCAȚIONAL ONLINE 

Prof. înv. primar NICOLETA MARCU 

Colegiul Național „Mircea Eliade” Reșița 

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de 

consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării 

unui parteneriat bine consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor; se bazează pe un ansamblu de metode 

și tehnici științifice care analizează cantitativ și calitativ fenomenul și previziunea pieței; de aceea, 

devine o funcție a managementului.  

În educație, putem defini marketingul educațional ca fiind o știință care presupune asimilarea 

la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, 

crearea de concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de 

practică, experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

➢ investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

➢ adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

➢ adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

➢ practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Marketingul online, cunoscut și sub denumirea de marketing digital, reprezintă procesul de 

promovare a unei afaceri sau brand și a produselor sau serviciilor sale pe internet, utilizând 

instrumente care ajută la creșterea traficului, leadurilor sau conversiilor. Marketingul online este un 

termen care descrie o listă amplă de tehnici de promovare și strategii, ce include crearea de conținut, 

SEO, PPC, email marketing, social media etc. De câțiva ani buni deja, instituțiile de învățământ aleg 

să-și promoveze oferta educațională utilizând, într-o foarte mare măsură, mediul digital, internetul. 

Cu atât mai mult în perioada școlii online, marketingul educațional online a luat un avânt considerabil. 

De aceea, cred că este necesar și util să trecem în revistă idei de social media marketing și 

promovare online, deoarece dinamismul acestei „piețe” de promovare este maxim.  

• Încearcă promovarea pe alte rețele sociale, de exemplu Instagram

În 2016, în România, mai bine de 50% din cele 65.000.000 de EURO investite în marketing

digital au mers către Facebook și Google. Deși încă mai este loc pentru oricine pentru a se promova 

pe aceste plaforme și pot fi găsite strategii eficiente, cu timpul vor deveni tot mai scumpe pentru 

afacerile mai mici. O alternativă eficientă ar fi să ne reorientăm către alte rețele sociale. De exemplu, 

Instagram are aproximativ 418.000 utilizatori în România, din care peste 130.000 activi conform 

Zelist Monitor. Instagram este relativ diferit de Facebook, atât legat de modul în care îl folosesc 

utilizatorii, cât și ce putem promova aici. 

Cum ne promovăm pe Instagram: Două aspecte sunt critice pentru promovarea pe Instagram: 

să înțelegi jocul #hashtagurilor și vizualul.  Spre deosebire de Facebook, descoperirea lucrurilor noi 

pe Instagram se face cu ajutorul #hashtagurilor. Acestea sunt cuvinte cheie pe care le adăugăm 

descrierii unei imagini publicate. Pune hashtagurile în comentarii, nu în descrierea pozei. Important 

este să-ți adaptezi și partea creativă la specificul Instagram, adică formatul imaginilor să fie pătrat și 

să fie în stilul platformei. Pe Instagram este mai greu să crești numărul de followeri decât pe 
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Facebook. Iar unul din cele mai bune moduri pentru a reuși acest lucru sunt parteneriatele. Cel mai 

bine este să începi cu oameni din domeniul tău care au un număr relativ mare de urmăritori. 

• Folosește-te de strategiile avansate de targetare pe Facebook

Deși promovarea pe Facebook este destul de populară în România, majoritatea folosim doar

puțin din posibilitățile acesteia. Pentru a crește vizibilitatea putem implica elevii mai mari și părinții 

cu profil pe facebook, pentru a distribui postările de promovare a școlii sau chiar putem constitui o 

echipă de promovare a școlii constituită exclusiv din elevi. 

•Utilizarea emailurilor pentru promovarea imaginii școlii.

Primul pas ar fi, desigur, constituirea unei baze de date cu adresele de mail, nu doar ale

personalului școlii, ci și ale părinților, elevilor, partenerilor educaționali. Apoi, în emailurile pe care 

le trimitem să le cerem să-l dea mai departe, cel puțin unui prieten; să punem în atașament materiale 

atractive, inedite,  pentru că, cea mai bună metodă pentru ca oamenii să te recomande este să ai 

servicii educaționale care să le depășească așteptările. 

•Răspunde prompt și constant întrebărilor de pe site, din comentarii, de pe forumuri pentru a

construi autoritate; sigur că este nevoie de o persoană care să urmărească aceste întrebări; 

•Cel mai bun mod pentru a obține interesul utilizatorilor este prin a le oferi un conținut valoros

pentru un subiect care îi interesează. Să facem „content upgrade”, mereu informații noi, actualizate, 

activități / proiecte / rezultate recente; 

•Concursurile sunt populare pentru un motiv bun: funcționează, cu condiția să fie bine

organizate, nu doar cu participare. Un concurs bine organizat, sau în acest caz mai specific ar fi 

termenul în engleză „giveaway”, te va face mult mai cunoscut în rândul publicului țintă și îți va oferi 

contacte sau metode de a reintra în legătură cu aceștia. De aceea, recomandarea ar fi să nu organizezi 

doar un concurs Like & Share pe Facebook (poți face asta doar dacă vrei să mai crești numărul de 

Followeri pe pagină), ci să aduci oamenii pe site. Astfel, o parte din vizitatori, pe lângă faptul că se 

vor înscrie la concurs și te vor aprecia pentru lucrul pe care îl oferi, vor mai vizita și alte pagini și îți 

vor cunoaște site-ul mai bine. 

CONCLUZII: 

Serviciile educaţionale care pot fi oferite într-o instituţie şcolară sunt cursuri, seminarii, 

conferinţe, sesiuni de comunicări, concursuri, spectacole, activităţi culturale, activităţi extraşcolare şi 

în afară de clasă, program școală după școală etc.  

Abordând o orientare de piață corectă, instituțiile de învățământ vor căuta să înțeleagă mai bine 

nevoile și dorințele persoanelor pe care le deservesc și totodată vor căuta să dezvolte programe care 

să se adapteze cât mai bine acestor nevoi. În acest fel, promovarea imaginii școlii va fi un demers 

eficient și de succes. 

Bibliografie / Webografie: 

1. Negrilă Iulian, Marketing educațional

2. http://www.scritube.com, Marketing educational

3. https://www.iagency.ro/servicii-marketing-online
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EDUCAȚIE ÎN ONLINE PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Înv. Primar MARCU TEODORA         

Școala Gimnazială Tg. Trotuș, jud. Bacău 

Promovarea imaginii unității de educație reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între 

cei trei parteneri educaționali: școală – elevi – părinți.  

Se încearcă ca prin cuvinte și imagini să se creeze cea mai bună imagine posibilă și să se 

convingă potențialii „clienți”  că numai produsul educațional oferit este cel mai bun.  

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce aceștia au nevoie: educație de 

calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării și a 

violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv, empatic și participarea la activități 

estrașcolare.  

Promovarea imaginii  instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor reușitelor care ar 

putea face școala cât mai vizibilă și apreciată. Astăzi, internetul este aliatul de nădejde pentru a face 

aceasta: cu ajutorul unui site sau al unei platforme educaționale putem ține părinții la curent cu tot 

ceea ce se întâmplă din punct de vedere educațional cu elevii, putem promova activitățile desfășurate 

și implicit școala în cadrul căreia acestea se realizează.  

În ultimul an calendaristic, activitatea școlară s-a realizat cu preponderență în spațiul online. 

Deci activitățile de popularizare a școlii s-au mutat și ele. Elevii nu au putut să se mai întâlnească la 

fel de mult și nici nu au putut colabora ca până acum. Cu toate acestea am reușit să derulăm unele 

activități, proiecte și parteneriate locale și naționale prin care am putut promova școala noastră. Am 

vizat prin toate activitățile noastre  multiplicarea experiențelor pozitive și a exemplelor de bună 

practică.  

Fiind elevi de clasă primară, aflați și în mediul rural, părinții au fost mai mereu prezenți la 

activitățile de învățare. Astfel au putut observa mult mai atent modul de desfășurare a procesului 

instructiv-educativ. S-au convins mult mai mult de implicarea cadrului didactic în formarea propriilor 

copii.  

Părinții s-au implicat și ei mult mai mult ca de obicei în activitățile desfășurate , uneori chiar și 

fizic, socializând chiar cu alți elevi și părinți din clasă. S-au bucurat deopotrivă cu elevii să revină în 

bănci, virtual, și să coloreze, să modeleze sau să gătească împreună cu aceștia, să citească, să 

povestească aspecte ale propriei copilării/ școlarități, să râdă sau să cânte/ danseze. 

La începutul activității online am desfășurat cu elevii și cu părinții acestora ore de suport 

educațional și consiliere privind crearea contului, accesarea platformei, încărcarea temelor și a altor 

produse ale activității, dar și mai apoi, accesarea unor alte resurse educaționale sugerate, partajarea 

unor documente către ceilalți colegi în timpul orelor  etc.  

Deși aflați în online, am partcipat cu elevii la concursuri pe diverse teme, stimulându-le 

potențialul artistic și creativ (chiar obținând și premii importante),  dezvoltându-le unele interese și 

abilități nedescoperite până la acest moment. În perioada Crăciunului aceștia au realizat felicitări 

handmade pe care le-au oferit unor persoane mai în vârstă, au donat jucării și cărți unor copii 

defavorizați, au realizat coronițe de Advent pe care le-au comercializat în comunitatea  locală. Toate 
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aceste activități au fost imortalizate în fotografii și filmulețe care au fost postate în mediul virtual și 

astfel au promovat imaginea școlii în care învață.  

Consider că, prin toate aceste aspecte menționate, imaginea școlii în care îmi desfășor 

activitatea  a beneficiat de o bună promovare. Cu siguranță, cei ce vor afla aspecte ale activităților 

defășurate vor dori să fie parte integrantă din activități similare în perioada următoare și vor împărtăși 

cu cei apropiați impresii pozitive personale.  

Crearea și promovarea imaginii instituționale pozitive în comunitate  se realizează mai ales prin 

împărtășirea rezultatelor educaționale ale elevilor și a experiențelor de învățare ale acestora.   
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Mărculescu Elena – Florentina    

Școala Gimnazială Nr.11 Piatra Neamț 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale elevilor presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. 

În zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu reticiență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școală își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei care intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de 

școală. 

Promovarea imaginii instituției și factorilor ce își asumă responsabilitățile în procesele de 

descentralizare și asigurare a calității este susținută de personalizarea ofertei educaționale la nivel 

instituțional prin diversificarea și flexibilizarea acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor 

și beneficiarilor procesului educațional. Crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive  în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienței pozitive și a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Activitațile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. 

Aceste activități dau o alternativă sănătoasă, de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de 

învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la 

nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educațională 
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valoroasă și eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el, în primul 

rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activității, cât și în relațiile cu 

elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia aceasta se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie, activitățile educative realizate în mediul online sunt importante pentru 

promovarea imaginii școlii, oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, 

accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea 

violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. 

Datorită activităților educative realizate online, în ochii comunității, școala noastră este 

rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea este în mâinile noastre, 

deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde ușor. 
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Educația online în învățământul preșcolar 

Prof. Înv. Preșcolar  Marcusanu Maria- Luminita   

G. P. P. ,, Lumea  Copiilor”, Topoloveni 

MOTTO: ,,Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății.” 

(George Washington Carver) 

Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 

asaltează din toate părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, 

cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect 

etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media 

în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au 

posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, tradițional, ”față în față”  sau adecvată unor 

contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de 

învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis.   Acest mod de învӑțare 

este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de 

verificare și notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu 

toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care 

faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Clasa este acum un mediu virtual de învățare, iar aceasta nu mai este 

determinată de timp și spațiu. Lecțiile on-line pot prezenta același conținut și pot fi dezbătute la fel 

ca și lecțiile “convenționale”. Avantajul este însă faptul că aceste lecții pot fi accesate oricând și 

oriunde. 

Continuӑm împreunӑ, în mediul on-line, sӑ  oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne 

îndeplinim  misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În astfel de 

circumstanțe (pandemia Corona virus 19), angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ 

de educație sub forma unui plan de învățare la distanță,  fie cӑ folosim Platforma Adservio pentru 

fișele de lucru, Platforma zoom.us pentru ședințele cu cadrele didactice din fiecare 

dimineațӑ, Platforma Neolms pentru instruirea cadrelor didactice, tutorialele de pe canalul propriu 

Youtube sau rețeaua de comunicare Whatsapp  cȃnd ne dorim sӑ îi vedem pe copii și sӑ îi  simțim și 

mai aproape de noi.În această nouă modalitate de învățare, putem utiliza următoarele  instrumente 

Web: 

- E-mailul -face conexiunea intre doua sau mai multe persoane care au o adresa de e-mail. De

asemenea prin intermediul acestui instrument se poate trimite același mesaj(mail) către mai multe 

persoane, in același timp, fără a mai fi necesara duplicarea acestuia. Grupurile sunt un alt motiv pentru 

folosire e-mailului. Acestea oferă posibilitatea susținerii unei discuții cu un grup de persoane prin e-

mail, cu condiția ca toți aceștia sa aibă o adresa de e-mail, prin care sa poată fi contactați. 

- Forumuri de discuții - oferă posibilitatea de interacționare, discuții si schimb de experiență cu

ceilalți utilizatori fără a fi necesar ca aceștia să fie conectați sau se afle in același timp si in același 

loc cu tine. 

- Chat-ul-oferă posibilitatea de a discuta cu oricine se afla conectat la rețea in același timp, si

care folosește același program. Este similar cu o conversație telefonica, folosind, însă, tastatura. 
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- Video conferințe – pentru comunicarea prin intermediul camerei web la distanta.

- Wiki-uri.  Sunt reprezentate prin colecții de pagini Web proiectat pentru a permite oricui

accesul liber pentru a adaugă sau schimba conținutul, utilizând un limbaj de marcare simplificat. 

- Bloguri și microbloguri. Un blog este un site Web, menținut în mod obișnuit de către o singura

persoana, companii sau alte instituții, cum ar fi cele educaționale, conținând intrări și comentarii. 

Intrările sunt descrieri ale unor evenimente, incluzând text si alte materiale, așa cum sunt imaginile 

si secvențele video. 

- Rețele sociale (social networks). Este un software pentru creearea online a unor rețele sociale

pentru comunități care au activități comune pe Web sau sunt interesați in exploatarea intereselor si 

activitățile altora. 

- Servicii pentru partajarea conținutului grafic (photosharing); Servicii pentru partajarea

conținutului audio/video (video sharing); Servicii pentru partajarea prezentărilor. 

Putem spune despre aceste instrumente că au un rol foarte important pentru cadrele didactice, 

acestea având posibilitatea să: coordoneze o conferință, un proiect sau un colocviu, să realizeze 

prezentări, să gestioneze documentele unei clase/ grup, să creeze un spațiu de dezbateri și discuții 

pentru membrii unei glase/ grup sau să colecteze date. 

Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care elevii o 

experimentează cu succes. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ (DistanceLearning) reproduce 

învățarea la fața locului, profesorii au început sӑ ofere o instruire adecvatӑ care să permitӑ elevilor să 

îndeplinească standardele așteptate într-un mediu online. 
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IMPORTANȚA PROMOVĂRII IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar Corina - Elena Mardare 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: școală-elevi-părinţi. Educația este obligatorie, dar din fericire nici 

o instituție nu poate forța alegerea. „Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității

școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea

nevoilor şi aşteptărilor acestora.

Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta 

programul educaţional la nevoile în schimbare ale „clienților”. Şcoala este un element esenţial al 

oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O 

şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala nu poate funcţiona bine 

fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai 

comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât 

prin realizarea educaţiei formale.  

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbărilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei.  

Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru 

a planifica răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu 

stabil, forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile 

de la an la an. Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce 

ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea 

desfăşurată de angajaţi-cadre didactice.  

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii noastre au fost: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale,

baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;
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• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției noastre; 

• promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaţionale (platforma G Suit, presă locală

scrisă, internet). 

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imaginii școlii în anul şcolar curent, a 

fost transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi programele 

de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele obținute, proiecte educaționale 

derulate și popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2020-2021. 

În cadrul instituției există o continuă preocupare pentru popularizarea acesteia în comunitatea 

locală și nu numai, utilizând mijloace şi metode variate şi atractive. De asemenea, pentru ca oferta 

noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor spaţii educaţionale confortabile, sigure, 

adaptate nevoilor elevilor, atât fizice cât şi psihologige. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor înv. preșcolar: Mareș Elena 

Școala Gimnazială Pârjol/Grădinița cu P. N. Băhnășeni 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Colaborarea Grădiniţă - familie se bucură de multă atenţie în unitatea noastră, având în vedere 

că reuşita actului educaţional depinde în mare măsură de felul în care funcţionează acest parteneriat. 

Am conştientizat că prioritar în relaţia Grădiniţă - familie este cunoaşterea şi înţelegerea familiei în 

calitate de partener constant şi autentic în contextul actual în care familia însăşi trebuie să se adapteze 

unor schimbări semnificative. 

Părinţii noştri au demonstrat că sunt parteneri activi, serioşi şi cooperanţi prin modul de 

implicare a lor în toate activităţile desfăşurate cu preșcolarii pe perioada desfășurării cursurilor la 

distanță pe platforme. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să 

pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. 

De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune 

asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul 

educațional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor 

generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a 

comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;
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– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta 

actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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,,ÎN ȘCOALA MEA-ÎMPREUNĂ CONSTRUIM UN VIITOR EUROPEAN” 

– PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII’’ –

Prof. Mareş Nicoleta 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu’’ Ploiești 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu ‘’Ploiești a dobândit statutul de ȘCOALĂ 

EUROPEANĂ, ceea ce reprezintă certificarea că unitatea noastră se înscrie în categoria instituțiilor 

de învățământ European, având dotări corespunzătoare standardelor cerute de UE.Colegiul este 

recunoscut la nivel local și județean pentru dezvoltarea unui mediu de formare  profesional, în context 

European, care să asigure pentru tinerii și adulții din Ploiești și din județul  Prahova, un învățământ 

orientat spre excelență, creativitate, competențe și abilități în profesia aleasă. Această școală este locul 

în care elevii devin membrii unei comunități, parteneri de încredere într-un proces educativ, temeinic 

și de durată, care urmărește formarea unui individ pregătit și adaptat socio-profesional. 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu’’ Municipiul Ploiești, în parteneriat cu WILSHIRE 

BUSINESS HOUSE S.R.L. implementează proiectul „FUTURE – Elevul de azi, profesionistul de 

mâine ” POCU/633/6/14/132822, proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul căruia un număr de 

183 de elevi vor participa la activități relevante și obligatorii precum stagii de practică, ședințe de 

consiliere și orientare în carieră, dar și în cadrul unui program inovativ de antreprenoriat, prin 

planificarea, organizarea și implementarea  unui tip de „Firme de exerciţiu”. Proiectul are ca scop 

îmbunătățirea pregătirii profesionale a elevilor în vederea creșterii integrării lor pe piața muncii prin 

activități derulate de profesori de specialitate în cadrul unor firme de exercițiu, concursuri de 

antreprenoriat, gastronomie, stagii de practică la agenții economici din România. 

În perioada 2019-2020, Colegiul Economic „Virgil Madgearu„ Ploiești  a încheiat parteneriat 

cu  Școala Medie Voloca din Ucraina, proiect intitulat: „Educație interculturală – respect pentru 

cultura și tradițiile popoarelor”. Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea relațiilor de cooperare 

bilaterală, prin derularea de activități privind promovarea culturii, valorilor și tradițiilor, stimularea 

creației culturale și artistice în Ucraina și România. 

Tot în această perioadă s-a derulat proiectul Erasmus – „Formarea personalului școlii pentru 

dobândirea de competențe anti bullying, în context European”, având ca obiectivf ormareaa 21 de 

persoane timp de 5 zile în Italia, Massa, format din echipa managerială, dar și responsabilii 

competențelor funcționale.Anual, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” organizează Târgul 

Internațional al Firmelor de Exercițiu cu participarea directă pentru competițiile: „Cel mai bun 

catalog”; „Cel mai bun spot publicitar”; „Cele mai bune materiale de promovare”; „Cea mai bună 

pagină web”. Pentru a creea un mediu de acces la învățătură,Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’ 
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Ploiești a găzduit elevii fiecărei clase pe aplicații precum: Google Meet, Google Classroom, 

Whatsapp, Sype, Webex, Zoom, Meet, Teams, iar profesorii au luat parte la cursuri speciale pentru a 

putea reda informația complex, corect și coerent.Totodată, elevii și părinții au fost îndrumați să 

discute cu profesorii diriginți pe whatsapp și la nivel telefonic. 

De asemenea, Colegiul Economic a creat un spațiu de învățare adecvat, asemănător cu o clasă 

reală utiliznd următoarele tipuri de resurse: 

- O platformă de interacțiune în timp real;

-Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente,

teste,aplicații,fișe de lucru sau teme; 

- Resurse educaționale deschise conținutului digital: site-uri cu informații și ilustrații, biblioteca

online,simulări,soft educațional,aplicații pentru apeluri video, video-conferințe; 

-Aplicații pentru învățare pe care le poate crea profesorul sub forma unor

prezentări,lecții,fișe,imagini,clipuri; 

- Telefoanele, tabletele și calculatoarele sunt considerate instrumente utile în procesul de

învățare.Platformele online sunt produse educaționale pe care tinerii le pot accesa folosind device-ul 

preferat cu rezultate similare lecțiilor private cu un profesor mediator; 

- Folosirea echipamentelor de tip tablă interactivă  pentru o predare eficientă;

O platformă e-learning este un set integrat de servicii online, care oferă elevilor, părinților,

profesorilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a sprijini 

livrarea și managementul educațional. 

În concluzie, s-au putut expune câteva idei ,însă cu toții știm că internetul este foarte util în 

învățare atât a celor mici cât și a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei 

mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza în mod eficient. 

La Școala Europeană Ploiești putem găsi tot ceea ce avem nevoie pentru a ne urma drumul într-

o lume aflată în continuă schimbare. Aici ne putem îndeplini idealurile și putem privi cu încredere 

spre viitor. 

Bibliografie: 

http://cevmpl.ro/proiecte.html 

https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje  , 

ÎNVĂȚAREA  ONLINE-AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE   
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Importanța activităților online pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor înv. primar, Mareș Titiana   

Școala Gimnazială Solonț 

Pe parcursul anilor s-a constatat că învățarea prin metode clasice este uneori greoaie, fără 

rezultate prea bune și de cele mai multe ori se consumă mult timp atunci când se dorește atingerea 

unui nivel acceptabil al performanțelor școlare. 

Softul pedagogic/educațional reprezintă un program informatizat, creat special 

pentru rezolvarea unor sarcini sau probleme didactice/educative prin valorificarea tehnologiilor 

specifice instruirii asistate de calculator. 

Dezvoltarea IT&C a determinat deplasarea accentului de la procesele cognitive 

periferice (atenția, percepția, încarcarea motivațională), către procesele cognitive centrale 

(memoria, raționamentul, rezolvarea de probleme) și procesele non-cognitive (motivație, 

afectivitate).   

Lecțiile online sunt foarte atrăgătoare pentru elevi, atunci când sunt interactive.  Pentru aceasta, 

profesorii utilizează platforme ca: prezi (ex. pentru realizarea unor afișe), app wizer.me (ex. Se poate 

lucra direct pe chat cu elevii, prin intermediul unui link), learningaps.org (ex. rebusuri, jocuri 

didactice), voki (ex. crearea unui personaj care le vorbește elevilor), liveworksheets.com (ex. fișe 

interactive), powtoon, edpuzzle, wordwall, mentimeter, prezentările ppt.  

Fișele clasice de lucru sunt înlocuite cu fișele interactive. Testele clasice sunt înlocuite cu 

testele interactive Quiz, Asq, testele Google Forms din DRIVE etc., care generează rapoarte, 

corectare manuală sau automată. Astfel recapitularea cunoștințelor devine o joacă, o joacă eficientă 

care duce la însușirea și consolidarea cunoștințelor. 

De asemenea, o importanță deosebită o au prezentările power-point. Dotările tehnice existente 

la ora actuală în şcoli fac posibilă includerea frecventă în procesul  educaţional a prezentărilor 

interactive create cu ajutorul unor aplicații diverse. Aplicaţia Power Point este destinată în mod 

deosebit pentru elaborarea unor prezentări de suces. Popularitatea aplicaţiei în domeniul educaţiei se 

datorează mai multor factori:  

∙ majoritatea profesorilor au deprinderi şi priceperi de utilizare a acestei aplicaţii;

∙ reprezintă o aplicaţie care este studiată obligatoriu în liceu;

∙ elevii pot să lucreze în acest mediu;

∙ site-urile educaţionale din diferite ţări, majoritatea accesibile gratuit, conţin un număr  destul

de mare de prezentări ce pot fi utilizate în procesul educaţional la diferite  discipline; 

∙ aplicaţia Power Point posedă suficiente mijloace de a crea rapid ceva nou, cu cunoştinţe

minimale în domeniul utilizării calculatorului; 

∙ prezentările Power Point sunt destul de atractive

Practica demonstrează, că metodele didactice pe care le aplică profesorul depind în 

mare măsură de elevii cu care el lucrează. Chiar în cazul în care profesorul activează în clase paralele, 

metodele pe care le va folosi vor fi diferite. Interesul pentru disciplină poate fi menţinut doar 
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prin varietatea metodelor utilizate şi, în plus, sunt lecţii, în cadrul cărora nu este eficientă 

această metodă. 

Toate aceste elemente, coroborate cu altele de ordin material, duc la îmbunătățirea imaginii 

școlii și atragerea elevilor spre învățare. 
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Importanța activităților educative realizate în online   

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Mărginean Adriana   

Școala Gimnazială Singidava Cugir, jud. Alba 

În zilele noastre, școala este pregătită să facă față unor cerinte tot mai complexe. Cerințele 

beneficiarilor fac din școală un mediu în schimbare. Promovarea imaginii școlii reprezintă o prioritate 

pentru  buna colaborare între beneficiari. 

Internetul a devenit un mediu de promovare prin care o școală își poate construi o imagine.  

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice  care intervin în favoarea acestei 

dezvoltări continue a școlii. Imaginea școlii poate fi promovată oferind tuturor beneficiarilor ceea ce 

au nevoie: educație de calitate, individualizarea învățării, accesul la ofertele educaționale și 

participarea la activitați extrașcolare. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Personalizarea ofertei educaţionale la 

nivelul școlii se poate realiza prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi 

interesele partenerilor, beneficiarilor procesului educational. 

Promovarea imaginii pozitive  a școlii în comunitate se realizează prin rezultatele educaționale 

pozitive ale elevilor. Cei interesați în principiu de acest aspect sunt părinții. Crearea  imaginii pozitive 

o realizează fiecare cadru didactic din școală, schimbarea venind din partea fiecăruia dintre noi.

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată  la particularitătile lor, folosirea

mijloacelor și strategiilor de predare atractive, vor îmbunătăți  imaginea pozitivă asupra școlii.

Instituția de învătământ ce promovează activitățile educative beneficiază de o imagine pozitivă 

binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. 

Orice cadru didactic trebuie să acorde atenţie activităților educative adaptându-le. O atitudine 

creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigură o atmosferă 

relaxantă care permite stimularea creativă a elevilor.  

Promovarea imaginii pozitive a școlii se realizează prin publicarea tuturor reușitelor, internetul 

devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Cu ajutorul unei platforme, nu doar că putem 

ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova școala. Este cazul școlii 

noastre unde folosind platforma Adservio părinții au fost anunțați permanent prin mesaje de situația 

copiilor lor la învățătură, de prezența la ore, de modul în care și-au rezolvat temele. Au avut 

posibilitatea de a participa la toate activitățile. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această  imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  

Școala noastră este rezultatul unei munci constante. Promovăm în mediul intern şi extern al 

școlii noastre o imagine pozitivă, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile 

potrivite. Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 

educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin 

acțiunile desfășurate, în contextul domeniului de activitate. Calitatea școlii depinde  de cadrele 

didactice, elevi și orice alte persoane care lucrează în școală.   

Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii lor 

publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de construire a imaginii unei școli 

este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate 
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regăsită în nivelul de satisfacție al beneficiarilor: elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite 

de școală. 

Elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării 

accelerate a învățământului. Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie promovată se definește prin 

valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea profesorului. 

Bibliografie: 

1. Iosifescu Ș.- Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii, București, 2008.

2. ,,Împreună pentru copii’’ - Proiectul pentru Reforma Educației Timpurii ( P.R.E.T.)
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PROMOVAREA IMAGINII LICEULUI VOCAȚIONAL 

ÎN PREDAREA ONLINE 

Prof. POP ELENA – MARIA – CRISTINA 

Prof. înv. primar MĂRGINEAN GEORGETA 

LICEUL DE ARTE”REGINA MARIA” - ALBA IULIA 

În anul școlar pe care îl parcurgem, activitatea didactică și educativă a elevilor șip rofesorilor 

s-a desfășurat pentru puțin timp în condițiile de prezență fizică la școală-așa cum eram obișnuiți.

De aceea și abordarea activităților a fost diferită și diversă, pentru că liceul nostru are o ofertă 

educațională variată. Astfel putem enumera 3cicluri de învățământ:primar,gimnazial,liceal și 3 

specializări ale domeniului vocațional-artistic: muzică- de la primar până la liceu, arte plastice – de 

la gimnaziu până la liceu și arhitectură – în liceu. 

Identitate unei școli poate fi definită tot de 3 dimensiuni specifice: 

- cultura (ethosul);

- climatul;

- imaginea şcolii;

Toate acestea sunt  determinate de modul specific în care diferite elemente se întrepătrund în 

mediul concret al şcolii.  Aceste dimensiuni reflectă modul în care liceul nostru  răspunde atât 

cerinţelor formulate de politica educaţională la nivel naţional, cât mai ales nevoilor și așteptărilor 

actorilor implicați în procesul educativ (elevi, profesori, părinţi, comunitate) şi condiţiilor locale 

specifice în care  îşi realizează misiunea. 

În acest articol vom face referire doar la elementele care contribuie la realizarea imaginii 

instituţiei educaţionale în comunitate.În contextul măsurilor de organizare, funcționare șidesfășurare 

a activităților școlare impuse de pandemia Covid-19, s-a accentuat necesitatea stabilirii unor direcții 

pentru a răspunde la cea mai predominantă întrebare-”  Cum se construieşte imaginea şcolii în 

aceste situații de criză?” 

Despre şcoală circulă tot felul de informaţii cu privire la calitatea şi cantitatea serviciilor şi 

produselor educaţionale.Mass-media este principalul purtător al informaţiilor (conturează imaginea 

publică a şcolii, esenţială fiind, din această perspectivă, informaţiile concrete furnizate de instituţia 

educaţională şi informaţiile culese de presă în mod nemijlocit). Imaginea şcolii se cristalizează, la 

nivelul potenţialilor clienţi, în atitudini şi comportamente ce susţin sau, dimpotrivă, acţionează 

negativ asupra activităţii instituţiei educaţionale, modelând sprijinul concret acordat acesteia de către 

comunitate.  

Din aceste constatări am direcționat activitatea desfășurată cu elevii pe platforme educaționale 

recunoscute, G-suite și Microsoft Teams, iar activitatea extrașcolară s-a mutat în concursuri, 

webminarii, expoziții, competiții desfășurate atât în țară, cât și în străinătate. Astfel, actorii 

educaționali implicați în activitatea liceului au avut uneori oportunități de participare la unele 

concursuri, care în prezență fizică poate nu ar fi fost posibile( financiar, mobilitate, etc.). Aceste 

acțiuni sunt în derulare și rezultatele se vor vedea și în următoarea perioadă. Dar putem fi în 

concordanță cu următoarea structură a elementeor care au contribuit și vor contribui la realizarea unei 

bune imagini a unei școli, indiferent de modul de desfășurare a activităților instructiv-educative. 

1. Elemente de importanță maximă pot fi • renumele profesorilor • succesul social al

absolvenţilor • numărul de absolvenţi admişi în liceu și învăţământul superior • promovarea

ofertei/renumelui/activităţilor liceului

2. Grupul de factori  importanţi în licee vocaționale
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• manifestările cultural artistice • dotarea şcolii • rezultatele elevilor la concursuri • actualitatea

profilurilor • calitatea elevilor recrutaţi • susţinerea din partea mass-mediei • performanţele elevilor 

și profesorilor instrumentiști şi ansamblurilor artistice, a elevilor și profesorilor de arte plastice • 

sprijinul absolvenţilor, părinţilor, comunităţii • atragerea fondurilor extrabugetare • arhitectura şcolii 

• relaţiile şcolii cu alte instituţii similare din străinătate

Repere bibliografice: 

1. Cucoş, C. (2000) Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale, Editura Polirom,Iași

2. Văideanu, G. (1988) Educaţia la frontiera dintre milenii, E.D.P., Bucureşti.

3. Cătălin Glava(2018) Şcoala – cultura, climatul şi identitatea instituţiei educaţionale,

Univ. Babeş-Bolyai,Cluj-Napoca 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Mărgulescu Marcela - Carmen   

Colegiul Tehnic ,,General Gheorghe Magheru” Târgu - Jiu 

În societatea cunoașterii, învățarea presupune o nouă perspectivă prin integrarea oportunităților 

aduse de noile tehnologii de informare și comunicare și presupune creativitate și colaborare din partea 

celor implicați în procesul didactic: profesor, manager școlar, informatician.  

Evenimentele recente au mutat ad-hoc învățământul românesc în zona online și, cu toții, ne 

aflăm în fața unor provocări majore, digitalizarea educației fiind soluția pentru a flexibiliza 

modalitățile de abordare și de adaptare la acest viitor. 

Confluența dintre educație și tehnologie a condus la o serie de mutații evidente, reliefând 

rolurile tehnologiei. Astfel, aceasta este mediul în care se poate desfășura actul educațional, dar și 

resursă pentru educație. Tehnologia poate sprijini eficient managementul educației și poate juca un 

rol de facilitator al livrării conținuturilor învățării. 

Profesorii joacă rolul unor agenți morali, deoarece stabilesc relații cu mulți actori (copii, colegi, 

părinți) pe perioade mari de timp. 

În aceste vremuri complicate, noi, profesorii, ne-am angajat în lupta cu epidemia de coronavirus 

având ca arme: responsabilitatea, răbdarea, adaptabilitatea și încrederea. Când școala a devenit 

,,acasă”, instituțiile de învățământ au fost nevoite să se adapteze rapid la această realitate și au găsit 

modalități de a continua accesul la educație pentru toți elevii. Cadrele didactice au căutat instrumente 

diverse, platforme și resurse online care să fie accesibile tuturor. 

Pe lângă activitățile educative desfășurate zi de zi după un program stabilit, am realizat și alte 

activități menite să îi sprijine pe elevi și să contribuie la promovarea imaginii școlii. Astfel, am realizat 

împreună cu o colegă un parteneriat educațional cu mai multe instituții: Biblioteca Județeană 

,,Christian Tell”Gorj, Colegiul ,,Gheorghe Tătărăscu” Rovinari și Inspectoratul Școlar Județean Gorj. 

Părțile, de comun acord, au convenit să realizeze programe de educație estetică, având drept 

țintă elevii ciclului liceal. 

Scopul proiectului îl reprezintă stimularea și valorificarea interesului elevilor și a cadrelor 

didactice față de valorile neamului românesc: literatura și arta. 

În ultimii ani, interesul pentru cultură a scăzut, iar tânăra generație are alte preocupări și 

priorități. De aceea, organizarea unor activități educative, continuate prin dezbateri asupra acestora, 

este benefică tinerilor, oferindu-le o alternativă de petrecere a timpului liber. 

Obiectivul general îl constituie conștientizarea, susținerea, transmiterea și implementarea 

valorilor neamului în circuitul național și internațional. 

Dintre obiectivele specifice, menționez: creșterea interesului elevilor față de lectura operei unor 

scriitori reprezentativi, stimularea interesului elevilor pentru artă, dezvoltarea gustului pentru frumos, 

promovarea inițiativelor individuale și de grup în derularea unor acțiuni care să transmită generațiilor 

viitoare valorile cultural-artistice aparținând neamului, dezvoltarea unor soluții care să susțină 

conștientizarea, promovarea și transmiterea valorilor neamului, dezvoltarea aptitudinilor artistice prin 

receptarea unor valori artistice. 

Activitățile planificate în cadrul parteneriatului au fost următoarele: 

- Să descoperim frumusețea literaturii latine

- Remember Grigore Vieru

- Incursiune în opera lui Radu Stanca

- Școala de ieri și de azi
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- Marin Sorescu, ,,singur printre poeți”

- Jocul cu trecutul. Istoria Romei între adevăr și ficțiune

Activitățile nonformale stimulează dezvoltarea cognitivă, interpersonală, socială și spirituală,

se adaptează cerințelor individuale ale elevilor. 

În acest context special, activitățile desfășurate online i-au eliberat pe elevi de constrângeri, le-

au oferit posibilitatea de a căuta noul, libertatea și plăcerea de a crea. 
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Promovarea imaginii școlii prin oferta educațională 

Profesor Marian Monica    

Colegiul Tehnic “Mihai Viteazul” Oradea 

 Colegiul Tehnic “Mihai Viteazul” din Oradea – “Școala care face om din tine” – are o ofertă 

educațională pentru absolvenții clasei a 8-a și nu numai.  

Școala derulează diferite programe prin care elevii sunt antrenați să participe la diferite 

concursuri și olimpiade, la diferite activități educaționale. Printre programele derulate în școala 

noastră amintim: ERASMUS+ prin care elevii participă la diferite stagii în Europa, programul ROSE 

în care au loc pregătiri suplimentare pentru materiile din care elevii dau bacalaureatul. 

Având în vedere faptul că facem parte din “Asociația liceelor hoteliere și de turism din 

România”, elevii de la clasele de liceu și profesională desfășoară activități multiple în colaborare cu 

partenerii agenți economici din Turism și Alimentația publică din județ respectiv oraș. 

Datorită situației pandemice toata activitatea didactică se desfășoară in mediul online. Atât 

cursurile, cât și pregătirea practică a elevilor de la clasele de profesionala s-au desfășurat prin 

platformele de predare online, fiecare profesor adaptând materia și metodele de lucru în funcție de 

fiecare elev în parte, asta presupunând un efort sporit atât din partea cadrelor didactice cât și din partea 

beneficiarilor ei (elevi și părinți). 
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Indiferent de modalitățile de predare și mijloacele de lucru folosite, fiecare dintre noi contribuie 

în mod clar la desfășurarea în bune condiții a actului instructiv educativ. 

Datorită activităților desfășurate în această școală elevii au obținut premii la diferite olimpiade 

și concursuri având calificări diverse: ospătar, bucătar, lucrător hotelier, cuafor – stilist, mecanic. 

Colegiul Tehnic “Mihai Viteazul” vine în sprijinul profesorilor cu diferite cursuri de pregătire 

profesională pentru predarea online, elevii beneficiează de tablete puse la dispoziție de către școala 

pentru a participa la orele online. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Bâzgău Mariana Rodica 

Grădinița cu program prelungit Guliver, Satu Mare 

“Educația este cel mai frumos dar pe care îl poate dobândi omul.” 

De educația primită depinde propria noastră existența precum și relația noastră cu ceilalți, 

modul în care ne vom implica într-o societate complexă, în diverse activități sociale și cum ne vom 

comporta în fața acestora. 

Avantajele rețelelor sociale în educație 

Există multe modalități diferite de a utiliza social media pentru educație. 

Rețelele sociale au diverse utilizări în clasă, precum și pentru a ajuta la promovarea școlilor și 

a universităților. Rețelele sociale și tehnologia fac parte integrantă din viața de zi cu zi, iar integrarea 

utilizării acestora în clasă este mai naturală decât înainte, având în vedere cât de aclimați sunt mulți 

elevi pentru ei. Fiecare platformă de socializare oferă multe modalități diferite de a fi utilizate în 

clasă, de la schimbul de anunțuri la susținerea de prelegeri live și multe altele. 

În primul rând, rețelele sociale oferă un instrument de comunicare mai lin, mai direct, între 

elevi, profesori și părinți, care pot face check-in și pune întrebări sau pot răspunde la întrebări. 

Rețelele sociale permit și mai multe oportunități de e-learning. Pe măsură ce locurile de muncă la 

distanță și cursurile online devin din ce în ce mai populare, instruirea elevilor pentru a lucra de la 

distanță este o lecție importantă, iar social media vă poate ajuta. Este important să înțelegem impactul 

rețelelor sociale în educație înainte de a o folosi, dar suntem ferm convinși că va ajuta studenții să 

avanseze în tehnologie. 

Deoarece credem în puterea rețelelor sociale de a face aproape orice mai ușor (chiar și viața în 

clasă), am identificat 12 moduri de a folosi rețelele sociale pentru educație. 

Social media în clasă 

În primul rând, să vorbim despre diferitele moduri în care rețelele sociale pot fi utilizate direct 

în clasă. Există multe instrumente de socializare pentru educație care pot fi profitate pentru studenții 

de orice vârstă, de la elementare până la facultate. 

1. Utilizați o pagină Facebook pentru a difuza actualizări și alerte.

2. Folosiți un grup Facebook pentru a transmite în direct prelegeri și a găzdui discuții.

3. Utilizați Twitter ca forum de clasă.

4. Utilizați Instagram pentru eseuri foto.

5. Creați un blog de clasă pentru discuții.

6. Atribuiți postări de blog ca eseuri.

7. Creați o placă Pinterest specifică clasei.

Rețele sociale pentru marketing educațional

Așa cum au existat mai multe moduri de a utiliza social media în clasă, există și multe utilizări

pentru social media în marketingul educațional. Marketingul pe rețelele sociale vă poate ajuta dacă 

doriți să ajungeți la un public mai mare pentru școala sau universitatea dvs. 

8. Includeți link-uri de socializare pe site-ul școlii dvs.

9. Distribuiți evenimente și fotografii școlare.

10. Creați grupuri Facebook bazate pe interese.

11. Creați o strategie de criză în rețelele sociale.

12. Gestionați-vă conturile sub un singur acoperiș.

Există multe utilizări diferite pentru rețelele sociale în clasă și în marketingul educațional și este 

timpul să le îmbrățișăm! 
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Educație prin școala online 

Prof. Marica Elena, 

Școala Gimnazială Pietrari, județul Dâmbovița 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere.  

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implementarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

Educația poate fi privită ca un sistem de bunuri educaționale și, în acest context, capătă 

semnificații deosebite totalitatea instituțiilor și activităților implicate în promovarea și difuzarea ei. 

Educația are în vedere valori care se referă la nevoile umane. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Elementul care a condus la o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății în 

ansamblul ei a constat în utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a face 

educație. Efectele negative sunt:  

- sistemul de învățământ este doar parțial pregătit;

- o parte din cadrele didactice nu posedă în acest moment suficiente informații și competențe

specifice instruirii asistate la calculator; 

- curriculumul permite într-o măsură variabilă/secvențială/revizuită transpunerea în activități la

distanță. 

Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere, fie drept provocări, cărora profesorii, elevii, 

părinții și decidenții educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, în 

proporții variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate. În același timp, trebuie 

menționat că nu au existat măsuri care să poată fi aplicate la nivelul întregii populații școlare, soluțiile 

adoptate la nivelul unităților de învățământ și al claselor variind foarte mult de la experiențe 

antrenante și memorabile de învățare online și până la situații în care perioada de suspendare a 

cursurilor față în față a însemnat pentru unii elevi un hiatus total față de școală și, implicit, față de 

învățarea formală. Aceste situații au avut la bază atât cauze subiective, cât și cauze obiective, ca: lipsa 

de echipamente, de nivelul scăzut al competențelor digitale, de tipul de încadrare, suplinirea pe post 

etc.  

Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învățământ, conform 

obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a educației. 

Instruirea online se referă la instruirea care se desfășoară prin intermediul unui calculator conectat la 

o rețea, conținutul educațional putând fi sub forma unei lecții tradiționale sau a unei sesiuni de lucru

colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicație. Materialele educaționale pot fi

prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video.

Termenul de sistem de instruire online desemnează un ansamblu de tehnologii, proceduri, 

mijloace, participanți care conlucrează pentru realizarea obiectivelor procesului de instruire. Scopul 
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școlii online este sporirea eficienței procesului de învățare în școli prin oferirea de informații ce vin 

în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispoziția profesorilor a unor modalități 

moderne de predare și evaluare, încurajarea comunicării pe teme didactice prin intermediul 

forumului. Printre cele mai importante și utile secțiuni amintim: lecții virtuale, referate online, jocuri, 

download gratuit a unor prezentări didactice multimedia și programe, forum sau ajutor în utilizarea 

site-ului.  

Dezvoltarea tehnologiilor informațiilor și comunicării și avantajele folosirii acestora reprezintă 

o realitate a lumii actuale față de care școala, prin specialiștii săi, trebuie să manifeste deschidere,

capacitate de asimilare, adaptare și valorificarea eficientă în raport cu beneficiarii săi direcți.

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, reliefate, limite în relaționarea cadru 

didactic-elev. Aceasta are un impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a 

activității didactice față în față nu se poate realiza virtual. În mod explicabil, spriinul pe care în mod 

tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, 

date fiind limitările tehnologice implicite.  

În realitate, în mediul online, fiecare elev poate să reprezinte pentru cadrul didactic o posibilă 

situație de dificultate în învățare, făcând astfel dificilă identificarea celor cu probleme reale. Chiar 

dacă profesorul își cunoaște bine clasa și elevii și știe cine are nevoie de sprijin suplimentar, acest 

lucru s-ar putea realiza eventual ulterior activității de predare online, prin consiliere individuală. Este 

foarte dificilă interacțiunea personalizată cu un elev anume în contextul în care contactul nu este 

direct, profesorul este urmărit online de o clasă întreagă și fiecare elev îi solicită atenția.  

Platformele educaționale online facilitează comunicarea în timp real între profesor și cursanții 

săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind oarecum 

artificială, pe de o parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional real (ceea 

ce face comunicarea autentică), pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul 

virtual. Un prim avantaj îl constituie faptul că elevii, fiind deja familiarizați cel puțin cu utilizarea 

internetului și a mediilor de socializare, cărora le acordă o bună parte din timpul lor, pot fi, în 

principiu, convinși să le utilizeze și în activitatea școlară.  

Integrarea TIC în activitatea didactică, din această perspectivă, poate avea un dublu avantaj: 

permite accesul rapid la informații, iar contactul cu aceste informații poate fi orientat într-o manieră 

constructivă și eficientă. Procesul pedagogic online a devenit o necesitate ce oferă atât oportunități, 

cât și pericole. Într-o perioadă de timp scurtă s-a făcut tranziția de la o societate relativ stabilă la o 

societate definită de schimbări și discontinuități, astfel încât, cunoașterea noii paradigme educaționale 

este o exigență stringentă. Învățarea online este educația care are loc pe internet. Acest concept este 

doar un tip de învățare la distanță.  

Învățarea online catalizează o schimbare pedagogică ce gravitează în perimetrul 

constructivismului, construcționalismului și colaborării. Există o mutare de la cursurile de sus în jos 

și elevi pasivi la o abordare mai interactivă, de colaborare, în care elevii și profesorul co-creează 

procesul de învățare.  

Învățământul online reprezintă o temă pentru reflecția umanității. Dimensiunile pedagogice și 

psihologice ale acestui proces trebuie să rămână o reflecție prioritară, iar tehnologia trebuie adaptată 

în funcție de particularitățile de învățare cunoscute și să respecte trăsăturile beneficiarilor.  

Bibliografie: 

•Constantin, Cucoș, Școala online – elemente pentru inovarea educației, Ed. Universității din

București, București, 2020; 

•www.e-scoala.ro

•www.scritube.com
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METODE IN PREDAREA ONLINE     

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

Prof. Inv. Prescolar MĂRICUȚĂ FĂNICA 

Gr. cu P. P. Trenulețul Veseliei Bistrița 

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare, devine imperativă accentuarea 

eforturilor de promovare a imaginii grădiniței și de stabilire a unor relații directe cu viitorii 

beneficiari/părinții. Este important ca imaginea pe care o proiectează asupra părinților, comunității să 

fie aceeași cu ceea ce dorește grădinița să realizeze.Promovarea cuprinde toate formele de comunicare 

și activitățile pe care grădinița le poate desfășura pentru a atrage  grupurile - țintă prin educația oferită. 

Ultimele luni de activități instructiv-educative susținute online mi-a relevat faptul că  resursele 

digitale sunt utile în desfășurarea demersului didactic, beneficii având fiecare participant: copil, 

părinte, educatoare. 

Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi informații în 

domeniu IT, învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul, tableta laptopul) în scop educativ, 

au avut posibilitatea să învete lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați 

de cadrul didactic.  

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut 

observa felul în care micuțul lor se raportează la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al 

acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back în timp real atat de la copil, cât și de 

la cadrul didactic, au învățat că tehnologia poate oferi o nouă forma de educație dirijată pentru 

preșcolar.   

Din perspectiva cadrului didactic, noua structură de desfășurare a activităților a oferit 

următoarele oportunități:  am învățat utilizarea unor noi platforme de învățare online (modul de lucru 

pe WhatsApp, Google Classroom pe care au lucrat cu preșcolarii, dar și pe Zoom, în cadrul consiliilor 

profesorale ), am învățat să creez jocuri didactice educative și filmulețe cu povești pentru preșcolari 

folosind tabla. 

În munca cu preşcolarii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi 

cu posibilităţile preșcolarilor din grupa pe care o coordonez, în măsură în care activitățile s-au 

desfășurat de acasă, în sistem online. Din 11 martie 2020, datorită implementării stării de urgență, 

prin care atât cadrele didactice, cât și preșcolarii au fost nevoiți să rămâna la domiciliu, activitățile au 

fost gândite a fi susținute online, utilizând platforma WhatsApp și Google Clasroom. 

Dacă educatorul este în legătură directă cu preșcolarul când acesta își petrece timpul în activități 

educaționale dirijate,  atunci calitatea informației consolidate sau dobândite crește. 

Daca se desfasoara cu prescolarul activitati efectuate intr-un anumit interval de timp, atunci 

acesta petrece mai puțin timp în fața micilor ecrane pe perioada COVID-19. 

Plecând de la aceste ipoteze și de la ideea implicațiilor negative pe care timpul petrecut utilizând 

tehnologia It de tipul telefonie mobile îl are asupra sănătății preșcolarilor, am repartizat timpul 

activităților în funcție de orarul  stabilit pe parcursul întregului an școlar, aici mă refer la activitățile 

din cadrul domeniilor experiențiale. 

Evidențiez faptul că, pe parcusrul acestei perioade, am desfășurat online toate aceste activități 

din procesul instructiv- educativ, dar beneficiind și de faptul că, în primele zile după rămânearea 

acasă a preșcolarilor, acestora le-au fost înmanate dosare cu fișe de lucru, atât retrospectiv, cât și în 

avans, neștiind încă sub ce formă vom efectua procesul instructiv-educativ și cât timp vom fi sub 

egida restricțiilor stării de urgență. Deoarece platformele  ne permite conferințe susținute în timp real, 

iar implicarea preșcolarilor a fost foarte mare, am încercat cu succes și în procesul de predare. Părinții 

au fost extrem de mulțumiți. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

935



În cadrul activității ecologice, activitate care face parte din domeniul Om și Societate, activitate 

practică, am  urmărit confectionarea de jucarii din diverse materiale pe care copiii le-au avut la 

dispoziție. Le-am pus la dispoziție copiilor și părinților mai multe filmulețe cu idei interesante și 

materiale necesare pentru realizarea lor. 

Preșcolarii au fost foarte bucuroși că au lucrat împreună cu părinții/bunicii și au aflat și văzut 

câte lucruri interesante putem obține dacă reciclăm diverse materiale/obiecte. Au realizat floricele din 

bețe de ureche, bărcuțe din hârtie, suporturi pentru creioane. Prin mijloacele variate de promovare, 

prin tipurile de activități și modurile de abordare a acestora  cu copiii am dus la creșterea calității la 

creerea unei imagini pozitive asupra instituției și fiecare membru al echipei s-a considereat 

coparticipant la succes. 

Gestionarea imaginii instituției este o  obligație  a întregii echipe, și in special al directorului, 

care a avut un rol important în promovarea, diseminare, raportarea   evaluarea tuturor activităților și 

aplicarea unor planuri de îmbunătățire și a unor strategii. 

Ca și strategii de promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, unde 

grădinița s-a facut cunoscută, am popularizat  exemple de bune practici, pe sit-ul unității  au fost 

expuse secvențe din activitățile desfășurate online, au avut loc numeroase întâlniri cu părinții pe Meet 

ținându-se cont de aprecierile  și feed-bek lor.    
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Şcoala online - între utilitate şi necessitate 

prof. Marin Georgeta Virginia 

Şcoala Gimnazialã nr. 1 comuna Cuza Vodã judeţul Cãlãraşi 

Şcoala Gimnazialã “Iancu Rosetti” comuna Roseţi  judeţul Cãlãraşi 

Astăzi, datorită schimbărilor permanente care au loc în societatea în care trăim, fiecare proces 

care se desfăşoară în viaţa fiecăruia dintre noi trebuie să se schimbe, să se îmbunătăţească, să se 

modernizeze. 

Unul dintre cele mai importante procese din viaţa omului, este procesul de învăţare. Acesta 

trebuie să aibă loc în concordanţă cu cerinţele actuale şi nevoile manifestate ale educabililor.  

Dacă în trecutul nu prea îndepărtat, educaţia era asigurată prin învăţământul tradiţional, cu 

elevii în sala de clasă, cu utilizarea materialelor didactice tipărite pe hârtie, cu folosirea metodelor 

mai mult expozitive, astăzi învăţarea se realizează în mediul online, prin implicarea activă a elevilor 

în propria învăţare. 

Trecerea de la învăţământul tradiţional la cel modern s-a realizat treptat, prin modificarea 

curriculum-ului şcolar, care pune accent pe dezvoltarea la elevi de competenţe cheie, care să permită 

absolvenţilor integrarea mai uşoară pe piaţa muncii atât în ţară cât şi în afara ei.   

Utilitatea defăşurării procesului instructiv-educativ în mediul online, constă în: 

- dezvoltarea competenţelor cheie la nivel european, cu precădere a competenţelor digitale;

- legătura permanentă între colegi, între elevi şi cadrul didactic;

- acces permanent şi nelimitat la informare;

- testarea cunoştinţelor şi afişarea rezultatelor într-un timp foarte scurt;

- promovarea imaginii şcolii prin prezenţa în mediul virtual a elevilor, în cadrul aplicaţiilor şi

platformelor educaţionale utilizate. 

Necesitatea defăşurării procesului instructiv-educativ în mediul online, se manifestă atunci 

când: 

- se constată că evoluţia în domeniul educaţiei impune abordarea e-learning-ului;

- unitatea şcolară doreşte popularizarea instituţiei de învăţământ, a activităţilor desfăşurate şi a

performaţelor obţinute; 

- apar situaţii de urgenţă, cum este cazul apariţiei infecţiei cu Coronavirus, când prezenţa fizică

nu este posibilă; 

- există elevi sau cadre didactice a căror prezenţă fizică nu poate fi posibilă din motive medicale.

Deşi sunt două modele de realizare a procesului de învăţare, învăţământul tradiţional şi cel

online, nu trebuie să fie exclusive, ci să se îmbine în favoarea atingerii obiectivelor educaţionale. 

Fiecare dintre cele două tipuri de învăţământ prezintă avantaje şi limite, de aceea se impune 

îmbinarea acestora astfel încât să se asigure o educaţie de calitate prin desfăşurarea unei activităţi 

educative continuă şi constantă, prin implicarea efectivă şi afectivă a tuturor factorilor care contribuie 

la desăvârşirea procesului educaţional (elevi, cadre didactice, părinţi, comunitate). 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII- FACTOR DE SUCCES 

Prof. Marin Iulica, Școala Gimnazială nr. 1 Dăbuleni 

Prof. Ciuciuc Iulian, Școala Gimnazială nr. 1 Dăbuleni 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Deasemenea, pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor spaţii 

educaţionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor preşcolarilor, atît fizice cât şi psihice.În zilele 

noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din 

partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă dar și în 

centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în 

continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 

nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice 

pregătite, care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de 

la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât 

și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind 

astfel influențată de școala. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, 

practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel 

de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 

național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’, ce ţine pe 

de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea 

desfăşurată de angajaţi-cadre didactice. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare.  
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ÎNVĂȚAREA ON LINE, O PROVOCARE ȘI ÎN ȘCOALA CARTOJANI 

PROF. MARIN ROMICA      

Gradul I, Geografie / T.I.C.    

Scoala Gimnazială nr. 2 Cartojani, Județul Giurgiu 

În această perioadă grea, toate cadrele didactice au fost obligate să se adapteze, să găsească 

soluții pentru continuarea actului educațional, în așa fel încât elevii să nu piardă contactul cu școala 

si să poată să - și încheie anul școlar cu bine. 

A fost o provocare pentru tot corpul profesoral dar și pentru managerii unităților școlare care 

trebuia să asigure resurse și să monitorizare într-o perioadă scurtă, fără precedent. 

Dacă la început s-a pus accent pe recapitulare, consolidare și evaluarea cunoștințelor predate în 

semestrul I si cele două luni din Semestrul II a venit și timpul când predarea on line a fost continuată 

pentru a se putea încheia anul școlar cu bine. Fiecare școală și fiecare cadru didactic a aplicat, a 

exersat mai multe metode, a lucrat pe mai multe platforme și a ales să aplice și să lucreze unde 

rezultatele erau mai bune sau unde gradul de accesibilitate era mai mare. 

În Școala Cartojani am ales Microsoft Teams după ce am încercat: WhatshApp, Google 

Clasroom, Zoom, platforma ASQ, s.a și s-au făcut demersuri pentru a achita un domeniu pentru anul 

scolar 2020-2021. Pentru început am realizat conturi pentru toti elevii și toate cadrele didactice, apoi 

am făcut căteva webinare cu colectivul de cadre didactice din scoală unde am explicat modul de 

utilizare și de realizare a claselor de elevi. Toți profesorii diriginți și învățătorii, au creat clasa și 

fiecare profesor al clasei a creat câte un canal cu specialitatea pe care o predă la clasa respectivă. 

Toate aceste demersuri au avut loc înt-o săptămînă și finalul a fost unul foarte bun. 

La începutul Semestrului II alanului scoalr 2019/2021, toate clasele au lucreat pe Microsoft 

Teams, aplicație care oferă foarte multe avantaje: 

➢ Posibilitatea de videoconferinte,

➢ Oportunitatea de a încărca materiale, teme, s.a,

➢ De a posta/concepe diferite teste,formulare,s.a,

➢ Se poartă discuții atât video cât si pe chat,

➢ Platforma este permanent îmbunătățită,

➢ Se pot partaja documente,

➢ Se pot vede pe acelasi ecran mai mulți elevi,

➢ LICENTELE SUNT GRATUITE,

➢ Realizarea ședințelor de Consiliu profesoral, Consiliu de administrație, Sedințele cu părinții

sau sedințele în cadrul comisilor de lucru.
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CONCLUZII 

Sunt de acord cu faptul că învățarea on line nu poate înlocui învățarea față în față, dar pentru o 

situație de criză, noi cadrele didactice trebuie să ne adaptăm și să facem față provocărilor. 

Nu putem să nu fim prezenți alături de elevii noștri, să le oferim sprijin moral pentru problemele 

personale pe care le au și suport științific și explicații metodice privind conținuturile științifice pe care 

le au de parcurs prin predarea on line. 

Învățământul nu este un domeniu ușor, nu este locul de muncă unde te obișnuiești cu ceva! 

Acest domeniu este unul viu, în continuă mișcare, în continuă schimbare! O provocare! 

Este vizibil faptul că, noi cadrele didactice suntem supuși permanent acestor schimbări și 

învățăm permanent metode noi, ne adaptăm noilor tehnologii pentru a putea să transmitem 

generațiilor la care predăm conținuturile științifice în formă cât mai accesibilă și mai atractivă 

deoarece elevul actual beneficiază de mult mai multe atracții, mijloace si materiale audio/video care 

îl antrenează în jocuri și alte activități nu întotdeauna prietene cu școala.  

Cadrul didactic trebuie să folosească activitățile on line pentru a aduce copilul aproape de 

învățare, să-i trezească curiozitatea si să îl determine să și folosească capacitatea intelectuală în scop 

util, creativ, educativ, pentru cercetare, inovare și dezvoltare pe termen lung, în așa fel încât să se 

integreze într-o societate aflată în schimbare și dezvoltare permanentă. 

PREZENTAREA PLATFORMEI PENTRU ȘCOALA CARTOJANI

APLICATII/MATERIALE SUPORT 
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GRUPURILE DIN SCOALA CARTOJANI 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Școala online 

Profesor învățământ primar Marin Victoria Simona 

Școala Gimnazială Vasile Voiculescu Comuna Pârscov 

Județul Buzău 

Începând cu 11 martie 2020, sistemul de învățământ  a trebuit să se reorienteze către practici 

noi de comunicare și de cooperare, prin care să asigure continuitatea învățării. 

Adulți și copii, deopotrivă, sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de 

continuare a activităților profesionale. 

Utilizarea noilor tehnologii a luat o amploare de neimaginat. 

Datorită faptului că totul s-a întâmplat brusc, „peste noapte”, a pus societatea în fața unei 

provocări de o amploare nemaiîntâlnită. 

Sisteme educaționale din întreaga lume trec, în această perioadă, prin nevoia de a se reinventa, 

dată fiind situația în care milioane de elevi își petrec zilele în casele lor, la fel și profesorii lor. 

Ce putem face însă în aceste vremuri ca să continuăm să învățăm și actul educațional să se 

întâmple? Cum ne adaptăm la predarea on-line? Cum ne poate ajuta tehnologia acolo unde ea există 

și cum influențează aceasta procesul de învățare?  

Adaptarea la predarea în on-line încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 

materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari.  

Sunt profesori care au predat cursuri on-line și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar 

mulți dintre aceștia își doresc să împartă din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin.  

Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, 

folosindu-și la maxim creativitatea.  

Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, poate susține ritmul învățării 

și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii pentru a fi autodidacți (de altfel, 

învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de capacitatea de a fi autodidact). 

În activitatea de predare am utilizat: manualele digitale  (chiar și alte manuale decât cele 

utilizate la clasă),  materialele de pe platforma Twinkle,  materiale create de mine, fimulețe de pe 

Youtube,Tabla Jamboard. 

Am realizat activități extrașcolare pentru a marca:„Săptămâna educației globale”; Ziua 

internațională a drepturilor copilului -Cea mai mare lecție din lume” (World’s Largest Lesson”); Ziua 

Națională a României; 

Am avut și aniversare on-line (cu ajutorul Platformei Gynzy). 

Au avut loccu părinții pentru: a afla ce dificultăți întâmpină și cu ce le putem fi de folos (au 

descoperit că s-au inversat rolurile și „au fost  ajutați” de cei mici la utilizarea Platformei Classroom); 

pentru a le mulțumi pentru implicare; pentru a le „arăta partea plină a paharului”;  cei mici s-au adaptat 

repede la noua formă de învățare. 

Învățarea există și în on-line, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi 

ferestre către educație. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof-educator Marincău Daniela 

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune 

adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării 

tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii 

școlii. 

Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 

perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu studenții/elevii și colegii 

cu întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ 

desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul 

față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, 

poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, 

atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor și studenților pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 

învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și 

să transmită un mesaj important elevilor/studenților: învățarea continuă dincolo de școală și cu 

instrumente online accesibile tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja 

elevii /studenții să învețe și să lucreze independent. 

Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 

online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu 

entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi/studenți. 

În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile 

tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare în mediul 

online presupune o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, 

a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, 

mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și elevi/studenți, deopotrivă) pentru o 

astfel de experiență didactică. 

Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a fost 

determinat în a lua decizii și a implementa diferite modalități de interacțiune educațională între 

cadrele didactice și elevi/studenți. În unele situații, există decizii clare privind modalitățile de 

interacțiune educațională (avem exemple de universități care reglementează doar anumite platforme 

educaționale care sunt utilizate în activitatea educațională; la fel, recomandările unor inspectorate 

școlare pentru platformele educaționale care vor fi accesate).  

În cele mai multe situații, însă, cadrele didactice și/sau elevii/studenții au accesat diferite forme 

educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale (de la mijloace de comunicare informaționale 

precum Whatsapp, Facebook Messenger, e-mail, serviciul Drive, Skype, la platforme educaționale 

variate care au fost promovate în această perioadă pe internet și sunt în varianta free - Google Meet, 

Zoom și aplicații ASQ, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl, Digitaliada, până la platforme 

educaționale recomandate instituțional, precum Suita Google for Education, Google Classroom, 
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Edmodo, EasyClass și ClassDojo sau platforma educațională Moodle cu precădere pentru mediul 

universitar). 

Modalitățile de organizare a interacțiunii educaționale sunt regionale (cazul unor ISJ-uri), 

instituționale (cazul unor universități) sau neorganizate (în cea mai mare parte). Măsuri adoptate la 

nivel național există doar în ceea ce privește asigurarea mediului optim de învățare pentru elevii care 

vor susține examene naționale (examenul de Evaluare Națională și de Bacalaureat) prin organizarea 

activităților educaționale TV (programul Teleșcoala), model preluat și de unele inspectorate școlare 

la nivelul învățământului preuniversitar. Lista prezentată nu este exhaustivă; internetul abundă de 

sugestii de instrumente online care pot fi accesate în această perioadă ca forme de organizare a 

activității educaționale. 

În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-

pregătire, care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa 

învățarea de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces 

facil la infrastructură, resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor/studenților care 

trebuie să dețină abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități 

pentru utilizarea resurselor online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și de 

autoevaluare, abilități de organizare și de management al învățării, să dispună de interes și motivație 

pentru învățare, de abilități de a comunica cu grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și 

promptitudine în rezolvarea sarcinilor, dar și la e-pregătirea profesorului, care trebuie să 

demonstreze experiență relevantă în utilizarea TIC în procesul didactic, cunoștințe și abilități pentru 

manipularea hardware-ului și a software-ului, abilități de selectare critică a resurselor educaționale, 

adaptarea stilului de predare la noul mediu de învățare, manifestarea de atitudini pozitive față de 

tehnologie. 

Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire prealabilă are 

efecte pe termen lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, cum este cea în care ne 

aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional. 

Bibliografie: 

https://www.elearning.ro/utilizarea-resurselor-web-pentru-educatie 

https://www.upit.ro/ro/upit-pentru-comunitate/educatia-fata-cu-provocarile-unei-situatii-

exceptionale 
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SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 

16 – 20 NOIEMBRIE 2020 

Este lumea noastră! Să acționăm împreună! 

Clasa a VIII-a A 

Coordonator. Prof. Marineac Elena       

LICEUL ȘTEFAN D. LUCHIAN ȘTEFĂNEȘTI 

Săptămâna Educației Globale încurajează elevii și profesorii să desfășoare activități 

educaționale în domeniul cetățeniei globale, prin dezbaterea unor teme de interes major. Scopul este 

de a-i determina pe tineri să respecte diversitatea, interculturalitatea, să devină responsabili pentru 

faptele lor, să facă lumea un loc mai bun. Este un răspuns al tinerilor la procesul de globalizare. 

Tema din acest an, Este lumea noastră! Să acționăm împreună! Are ca scop conștientizarea 

faptului că fiecare dintre noi are un rol într-o lume globalizată, în care problemele majore afectează 

întreaga lume. Astfel, în condițiile actuale, într-o lume afectată de pandemia de covid, toți cetățenii 

trebuie să respecte anumite norme de conviețuire pentru a proteja sănătatea și chiar viața celor 

apropiați. 

Elevii clasei a VIII-a A, pornind de la această situație, au realizat câteva desene, planșe 

reprezentative pentru situația actuală, cu speranță într-un viitor mai bun, fiind prezentate in mediul 

online ca o buna practica de promovare a scolii. 
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Importanța activităților educative realizate în on-line 

Prof. inv. primar Marinescu Gabriela- Maria    

Școala Gimnazială ,,Mihail Kogalniceanu” Buzau 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului in care traim 

și să pregătescă elevii pentru viitor.   

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 

concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale.conectare profesor- 

elev, dar si profesor- parinte. 

Iata, asadar, ca  sistemul educativ traditional este pus dintr-o data intr-un nou context, cu noi 

unelte mult mai stresante, cu incertitudini si limite. Scoala, devine dintr-un cadru rigid,obisnuit cu 

reguli,control, cu monitorizare absente, notare ritmica, etc. -  intr-un spatiu conceput si structurat 

anume pentru toate acestea- un cadru mult prea permisiv :fara note, absente, fara obligativitatea 

participarii la lectii, fara o evaluare obiectiva. 

Profesorul se vede in situatia de a nu mai urma proiectarea curriculara, ci de a deveni un 

facilitator al invatarii, cu recomandari de invatare si unelte digitale ajutatoare. Pe de alta parte, elevii 

motivati intrinsec vor participa cu acelasi interes la activitatile on-line, iar cei care nu au motivatie, 

vor gasi scuze si explicatii pentru lipsa lor de interes fata de scoala. 

Dar, sa vedem partea plina a paharului, ceea ce aduce bun aceasta invatare on line. 

Profesorul devine ghid al comunitatii. Discutiile cu elevii , cu parintii acestora, despre emotiile 

fiecaruia, despre incarcatura acestei perioade, pot crea legaturi esentiale de intercunoastere, care pot 

fi valorificate pe viitor. Pentru ca distantarea sociala creeaza bariere fizice, dar aduce apropiere 

emotionala, conectare intre oameni, solidaritate. 

Aceasta metoda simpla este la indemana tuturor profesorilor, in special a celor din comunitatile 

dezavantajate, care nu acces la tehnologie, la internet. 
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Un profesor care afla de la  parinti ce nevoi au copiii lor, cat reusesc ei sa indeplineasca, ce 

temeri au legate de viitorul copiilor lor, ce incertitudini/ sperante ii anima, isi regandeste obiectivele. 

Va sti cum sa abordeze etapa imediat urmatoare iesirii din carantina. 

Elevul devine co-autor al invatarii prin explorarea unor noi teme si metode de invatare, avand 

nevoie doar de ghidaj spre autonomia in invatare din partea profesorului sau. 

Perioada izolarii, lipsa cadrului rigid al scolii si al obligativitatii predarii si evaluarii, poate fi o 

oportunitate  de  testare a limitelor fiecarui profesor / elev, de acceptare a tuturor provocarilor, fara 

teama de esec. 

Putem spune ca aceasta perioada , in care scoala s-a mutat in casele noastre ( profesori si 

elevi,deopotriva) poate fi interpretata ca o perioada de adaptare, de explorare, de regandire, de 

reorganizare a etapelor urmatoare, sau o perioada de experimentare a unor modele noi, sau -de ce nu- 

o schimbare de paradigma. 

Bibliografie: 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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Competența digitală 

MARTA CĂTĂLINA-DANIELA – BIBLIOTECAR        

LICEUL DE ARTE ORADEA 

Competența digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le 

au incluse în programele și planurile de realizare a procesului educativ. Resursele digitale devin un 

instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă 

noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. Astfel, copiii apreciază și simt utilitatea lecțiilor în 

care metodele tradiționale vechi nu ocupă toate cele 45 de minute. 

Recunoaștem faptul că pentru mulți profesori a fi în căutarea metodelor noi cu implicarea 

resurselor digitale, care să corespundă nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată 

provocare. Și chiar dacă elevii par cu mult mai avansați decât profesorii în ceea ce numim noi 

tehnologii informaționale și de comunicare, Internet, mediul online, pentru ei provocarea confruntării 

cu un asemenea volum de informații virtuale și tendințe noi este cu mult mai mare. 

Copiii sunt foarte vulnerabili. Copiii au capacitate redusă de discernământ între bine și rău. 

Copiii au grad scăzut la frustrare și orice moment sau situație neplăcută pe care o trăiesc în mediul 

online are un efect negativ asupra stării lor emoționale și confortului psihologic. Astfel, vorbind 

despre școală și Internet, suntem nevoiți să afirmăm că instituția de învățământ trebuie să ghideze 

copiii pentru a face față fluxului de informații, provocărilor Internetului și riscurilor la care sunt 

supuși, fiind utilizatori ai site-urilor sau portalurilor informaționale, rețelelor de socializare și chat-

urilor, resurselor cu filme, secvențe video sau jocuri. Iată de ce ajungem să vorbim despre Inteligența 

Online, pe care orice copil trebuie să o dezvolte, în special cu ajutorul și susținerea părinților, 

educatorilor și profesorilor. 

Riscurile în mediul online încep de la prima întâlnire a copilului cu tableta, computerul sau 

telefonul mobil. Căutând un filmuleț sau o informație, copilul poate accesa ușor un conținut ilegal 

sau dăunător. Comunicând în chat sau pe rețele de socializare cu alți utilizatori online, copilul poate 

face cunoștință cu persoane răuvoitoare, hărțuitori sau abuzatori. Nu există un hotar bine determinat 

între aici se poate și aici nu se poate de făcut click. De aceea este foarte important ca în școală orice 

elev să fie informat despre cum click-ul îl poate aduce în situații foarte neplăcute sau chiar 

periculoase. 

Sunt binevenite lecțiile tematice despre siguranța online care au scopul principal de a ajuta 

elevii să identifice anumite riscuri, să gestioneze situații neplăcute și să ceară ajutor de la persoane 

care i-ar putea ajuta fără a-i judeca sau învinovăți, inclusiv și în persoana profesorilor. Tema 

fenomenelor riscante în mediul online nu trebuie să fie una tabu. Elevii trebuie învățați că pentru 

anumite lucruri care se întâmplă în mediul online există termeni speciali și precum în viața reală 

violența, furtul sau alte crime sunt comise de răufăcători, care într-un final sunt pedepsite legal, în 

mediul virtual se întâmplă la fel situații în care cineva le-ar putea provoca durere și suferință. 

Procesul de educare a unei generații deștepte și sigure online trebuie început încă din clasele 

primare. Fluxul de informații din Internet trebuie să vină paralel cu metodele sigure de explorare a 

lui. Astfel, precum copilul a învățat de mic că nu se joacă cu chibriturile, tot așa elevul învață că nu 

comunică online cu necunoscuți și nu oferă informații despre el sau familie. 
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În orice școală, profesorii pot: 

Informa. Elevii percep în persoana pedagogului pe cineva care cunoaște. Informația oferită 

corect din punct de vedere metodologic, cu conținut și metode ajustate grupului, va fi primită de elevi 

cu o mai mare încredere decât o simplă prelegere despre „Este interzis să faci asta!” 

Asculta. Elevii doresc să fie ascultați nu numai atunci când răspund tema pentru acasă sau 

realizează anumite activități didactice. Copiii doresc să fie ascultați și atunci când se ciocnesc de o 

problemă, fie ea în viața reală, fie în cea virtuală. 

Încuraja. Copiii doresc să fie siguri că atunci când li se va întâmpla ceva, ei nu vor fi judecați 

sau criticați. Copiii au nevoie de încurajarea profesorilor, care pot deveni persoane de încredere și 

sprijin atunci când trec prin situații mai dificile. 

Ajuta. Copiii au nevoie nu doar de încurajare, dar și de acțiuni concrete prin care primesc ajutor, 

iar interesele le sunt protejate. Profesorii pot ajuta copiii care sunt victime ale acțiunilor ilegale în 

mediul online prin raportarea acestora la persoanele competente, care nu vor pune în pericol imaginea 

copilului și vor încerca să-i oprească pe cei care hărțuiesc sau acostează un copil în mediul online. 

Repeta. Repetitio est mater studiorum (Repetarea este mama cunoștințelor)– cuvinte deseori 

repetate de profesori la lecție. Despre pericole și ajutor în aceste pericole elevilor trebuie să li se repete 

mai des. A fi în siguranță online nu este o teorie învățată și aplicată într-o anumită situație. Siguranța 

online este cea de ce au nevoie copiii zilnic. 
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Importanța activităților educative realizate în școala online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar Martalogu Duicu Magdalena        

Școala Prof. Agricolă Cornereva, Jud. Caraș Severin 

Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că esteninclusă în totalitatea 

bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiunensubiectivă. Ca obiect de patrimoniu, 

imaginea se gestionează, se administrează la felnca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent 

de natura acestuia. O imaginenbună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și 

asupra percepției în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o 

manieră incredibilă, succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună 

ceva, trebuie să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare,ncalitatea ofertei 

educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiulnîn comunitate. În conturarea unei 

strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției 

școlare, dar și de orizontul de așteptare. 

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 

emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu 

rezultate cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de 

învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele 

comportamentale, ritualuri, ceremonii). 

Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală. Imaginea unei școli este 

cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul domeniului de activitate. Calitatea 

școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice alte persoane care lucrează în 

școală, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre 

activitățile organizației școlare. Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza 

identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de construire 

a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive și educative care au loc în 

școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de 

serviciile oferite de școală.  

Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod 

obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în 

acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a învățământului. 

Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire 

și personalitatea 

Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 

deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 
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cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. 

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. 

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele 

sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este 

de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și 

apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor Învăţământ Preşcolar: Maşcovescu Anca Otilia 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. 

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 
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așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. 

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele 

sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este 

de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și 

apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

ÎN PERIOADA CURSURILOR ON-LINE 

Prof. înv. primar Matără Wanda 

Școala Gimnazială „George Bacovia” - București 

De aproximativ un an, de când cu toții ne confruntăm cu problema pandemică, marea majoritate 

a oamenilor au început să folosească zilnic, cu foarte mare frecvență dispozitivele electronice 

conectate la Internet pentru a-și continua la distanță activitatea profesională. 

Sănătatea copiilor a fost o prioritate, așa încât de aproximativ un an calendaristic, elevii își 

desfășoară activitatea educațională de la distanță. 

Cu toții am avut de depășit anumite dificultăți legate de existența dispozitivelor necesare, legate 

de metodologia și de procedurile ce trebuiau avute în vedere la orele desfășurate la distanță. Dar am 

trecut cu bine peste încecări și am ajuns să facem performanță. 

Una dintre noutățile apărute a fost participarea părinților la orele desfășurate on-line, mai ales 

la elevii mici, care au avut de învățat în scurt timp cum să utilizeze corect și responsabil dispozitivele 

electronice și cum să opereze în mai multe aplicații educaționale. Părinții au văzut efectiv ce învață 

copiii la școală, cum se raportează și cum fac față la cerințele școlii, cum interacționează cu ceilalți 

copii și cu profesorii.  

Școala a fost văzută „din interior” de către părinți și bunici, și mulți au recunoscut că abia acum 

au înțeles cu adevărat cât de dificil se lucrează cu copiii, câtă muncă și câtă răbdare presupun orele 

de la școală și că abia acum apreciază la justa valoare munca profesorilor. 

Pe măsură ce timpul a trecut și factorii implicați în educație s-au acomodat cu noul stil de 

învățare, au fost realizate tot felul de activități care au făcut posibil ca parteneri din școli diferite să 

se întâlnească în mediul virtual, să facă schimb de experiență șă se ajute reciproc și să împărtășească 

bunele practici - atât elevii între ei, cât și cadrele didactice. 

Din propria mea experiență de activitate on-line, pot spune că am desfășurat activități dintre 

cele mai variate care ne-au ajutat să construim punți de comunicare cu alte unități de învățământ – 

grădinițe, școli, unități de tip afterschool.  

Elevii au participat cu mult interes la concursuri artistico-plastice desfășurate on-line, multi 

părinți apreciind faptul că cei mici au avut posibilitatea de a-și prezenta rezultatele deosebite obținute 

în domeniul artisico-plastic chiar și de la distanță. La rândul lor, cadrele didactice au apreciat faptul 

că materialele lucrate de copii au putut fi trimise electronic, fără a mai implica niște cheltuieli de 

expediere a coletului cu lucrări, fără taxe, fără efort, economisindu-se astfel multe resurse.  

Am desfășurat cu elevii activități în cadrul unor proiecte și parteneriate cu diferite instituții și 

acest lucru ne-a lărgit orizontul, imaginea școlii fiind promovată direct cu multă eficiență chiar și la 

distanță.  

Un exemplu de proiect educațional care s-a derulat cu mare succes în ultimele luni a fost 

proiectul Școala siguranței TEDI, în care ne-au fost alături parteneri precum reprezentanți ai 

Ministerului Educației, reprezentanți ai Poliției Române și multe școli. În orele on-line dedicate 

acestui proiect, copiii au vizionat materialele video trimise de parteneri și au realizat multe produse 

de calitate, fiind o mare bucurie pentru noi toți momentul în care am aflat că am fost selectați să 

participăm la un concurs special în cadrul proiectului, organizat de Poliția Română.  

Partenerii noștri au fost foarte încântați să vadă cât de mult s-au implicat elevii în activitățile 

propuse de ei, iar copiii au lucrat cu mult interes și spirit de răspundere, demonstrând cu fiecare ocazie 

nivelul foarte bun al performanțelor obținute. 

La una dintre activitățile desfășurate în cadrul proiectului TEDI, s-a discutat pe tema situațiilor 

de urgență și am analizat cum trebuie să se comporte oamenii în aceste situații deosebite, am discutat 
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despre numărul de urgență 112 și când trebuie apelat. La activitate am invitat ca partener unul din 

părinții elevilor, iar copiii au formulat o avalanșă de întrebări. Părintele respectiv a răspuns cu mult 

entuziasm. Copiilor li s-au alăturat tot mai mulți părinți și bunici ai elevilor, activitatea devenind tot 

mai interesantă și captând rapid atenția tuturor.  

Copiii au aflat foarte multe lucruri noi din culisele meseriei de pompier, au prezentat desenele 

realizate la o activitate anterioară pe această temă, au transmis gândurile lor și mulțumiri celorlalți 

pompieri, colegi ai invitatului special, pe care l-au delegat să le transmită colegilor gândurile lor bune. 

Copii și adulți deopotrivă ne-am exprimat recunoștința pentru meritele deosebite ce revin oamenilor 

minunați care alcătuiesc serviciile de urgență – personal medical, polițiști și pompieri. 

A fost foarte emoționant momentul în care, în următoarea zi, câțiva părinți care lucrează în 

aceste domenii ne-au muțumit pentru apreciere și le-au transmis celor mici că primind încurajările și 

mulțumirile lor, se simt mai puternici în munca lor. 

Părinții și bunicii care au participat la activități au fost încântați să îi vadă pe micuți în timpul 

activității, au fost bucuroși că au participat la rândul lor la activitate, mărturisind că ar fi fost o pierdere 

pentru ei să lipsească de la activitate și că învățarea on-line a reprezentat o mare șansă pentru mulți 

din ei de a fi prezenți în clasa virtuală. 

Tot on-line am reușit să planificăm și să organizăm activități comune cu parteneri dragi de peste 

hotare, coechipieri dintr-un proiect internațional mai vechi. La această activitate au participat elevi 

mai mari, din clasele de gimnaziu, care pe vremea derulării proiectului erau elevi în clasele primare. 

Iată cum peste ani copiii de atunci s-au reîntâlnit cu emoție și cu bucurie, au depănat amintiri dragi, 

au discutat aspecte specifice vieții lor de preadolescenți, au aflat cum percep această perioadă copiii 

din altă țară, cum se descurcă ei. Copiii și-au exprimat în mod liber părerile, gândurile, temerile, s-au 

încurajat unii pe alții, iar la sfârșitul activității a fost unul marcat de optimism. 

Același entuziasm a marcat și serbarea noastră de Crăciun, desfășurată on-line. Dacă spațiul 

restrâns al clasei ne condiționa mult în anii precedenți, de data aceasta toți cei interesați au avut ocazia 

să asiste la spectacolul celor mici.  

Copiii au intrat rând pe rând în rol, fiecare a spus poezia cât mai frumos, ajutați pe alocuri de 

cei mari, mai emoționați chiar decât copiii. La un moment dat nu s-a mai simțit distanța fizică dintre 

participanți, părând că suntem din nou unii lângă alții, în aceeași încăpere, trăind împreună clipe de 

bucurie. 

Tot on-line am desfășurat și cursuri de formare profesională, la care au participat cadre didactice 

de la instituții din toată țară. Am lucrat în echipe, am creat materiale de lucru, am discutat, am 

împărtășit din experiențele personale din clasa virtuală, am aflat soluțiile de succes găsite de colegii 

noștri, am primit și am oferit la rândul nostru răspunsuri la întrebări care ne-au preocupat pe toți în 

ultimul an.  

Poate părea paradoxal, dar în multe cazuri tocmai învățarea la distanță ne-a permis să fim mai 

aproape unii de alții, conturându-se de fapt mai clar ca oricând imaginea școlii ca un tablou dinamic 

al unei echipe puternice! 
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Importanța activității educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Mate Cătălina Viorica    

Școala Gimnazială Papiu Ilarian 

Școala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. Pentru a 

reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, 

practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor. Activitatea extracurriculară e o componentă 

educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, 

în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCAȚIONALE 

DESFĂȘURATE ONLINE ÎN PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. MATEI ANCUȚA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RUGINEŞTI, JUDEȚUL VRANCEA 

Ȋnvățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se 

asigură continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii 

etc., prin intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. 

În zilele noaste, unitӑțile de învățământ trebuie să fie pregătite să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă, dar și în centrul comunității. Am avut parte cu toții de o experiență inedită de adaptare 

accelerată la spațiul virtual și de învățare intensivă a unor aptitudini tehnologice. Această perioadă 

ne-a ajutat să realizăm cât de important este să ne adaptăm la noile trenduri tehnologice și ne-a deschis 

noi orizonturi și realități, care de acum înainte vor fi noul ,,normal” în societatea noastră. 

Este clar că pandemia COVID 19 a perturbat complet sistemul de învățământ. Educația s-a 

schimbat, odată cu creșterea distinctivă a e-learning-ului, prin care predarea se desfășoară de la 

distanță, pe platformele digitale. Pentru a obține beneficiul complet al învățării online, trebuie să 

existe un efort concertat pentru a oferi această structură folosind o serie de instrumente de colaborare 

și metode de implicare care promovează incluziunea, personalizarea și inteligența. 

Ȋn absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la 

nivelul elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, fără acces la 

platforme online dedicate, cu resurse didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de timp 

care să fie destinat activității online, cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice 

într-un regim cu totul special. 

Ȋn școala noastrӑ existența tehnologiilor digitale a facilitat în bună măsură continuarea unor 

activități didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor. Activitӑțile online de învӑțare au 

fost dezvoltate încӑ din primele zile, de cum au fost suspendate cursurile. Ne-am adaptat repede la 

noua situație, încercând sӑ reducem, pe cât posibil, dificultățile în realizarea activităților didactice la 

distanță: lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare, dificultăți de 

ordin tehnic – platforme, lipsa suportului pedagogic pentru realizarea de activități de învățare 

suficient de eficiente și/ sau atractive pentru toți elevii. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. Cerințele 

beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continuӑ schimbare. Internetul, 

privit cu reticență inițial, devine acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o școalӑ își poate 

construi o imagine 

Cred cӑ lucrurile se pot transforma și adapta vremurilor în care trӑim, dacӑ la nivelul comunitӑții 

școlare existӑ oameni care vӑd plus valoare adusӑ de tehnologie în facilitarea învӑțӑrii și încep sӑ 

caute oportuniӑți. 

BIBLIOGRAFIE: 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ÎN ONLINE 

Prof. înv. preșcolar Matei Georgeta      

Liceul Tehnologic Justinian Marina Băile Olănești   

Structura G. P. P. Băile Olănești 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. 

Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie consistent, să provină din mai multe surse și 

să exprime specificul unității respective în peisajul educativ local. Transmiterea regulată a veștilor 

pozitive despre școală către toți agenții instituționali (sponsori, autorități, părinți, elevi) 

menține școala în atenția generală a comunității.  

Pentru realizarea acestui deziderat este indicat să se creeze în școală o atmosferă primitoare și 

expresivă, plasând la vedere materiale promoționale, produse ale activității elevilor școlii să se 

realizeze proiecte comunitare în care să fie implicați elevii. 

În contextul actual al pandemiei, în toate domeniile de activitate au avut loc mari schimbări din 

cauza distanțării sociale și a măsurilor necesare pentru evitarea îmbolnăvirii, astfel și în învățământ 

au avut loc mari schimbări. 

În primul rând a fost necesară impunerea distanțării fizice, iar învățarea și toate activitățile să 

treacă în sistem online. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, învățarea online are 

următoarele avantaje:  

- Distribuirea rapidă a materialelor. Profesorii pot transmite foarte repede, oricând, indiferent

unde se află și oricui informatiile pe care le dorește. Astfel nu este nevoie de a sincroniza pe toată 

lumea fizic în același timp, iar informațiile nu sunt pierdute, ele rămânând online. Elevii intră în 

posesia materialelor printr-o simplă accesare, de exemplu, prin folosirea aplicației Google Classrom 

ei au acces oricând pentru a accesa materialele. 

- Existența conținuturilor multimedia. Cu ajutorul aplicațiilor prin internet pot fi transmise

imagini, videoclipuri, fișiere și materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat învățarea, având 

chiar și posibilitatea dea realiza jocuri educative( de exemplu LearningApps, WordWall sau 

Kahoot.com). Totodată conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință. 

- Informațiile pot fi transmise către o persoană sau mai multe creându-se grupuri în care

utilizatorii pot comunica. Fiind existente grupurile, copiii pot face schimb de experiență, de păreri și 

informații. De asemenea, pot primi feed-back în timp real de la profesor sau colegi, astfel există și 

interacțiunea virtuală și nu numai învățarea individuală( de exemplu Google Meet). 

În al doilea rând, deși este necesară distanțarea în prevenirea îmbolnăvirii cu acest virus și copiii 

trebuie să treacă în a învăța online, aceasta are și dezavantaje. Tehnologia avansează zi de zi, dar nu 

toate persoanele sunt la curent cu noutățile. 
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O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. 

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de 

consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării 

unui parteneriat bine consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un 

ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum 

și previziunea pieței. 

De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune 

asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul 

educațional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor 

generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a 

comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Adaptarea la școala online este un proces cu care s-au confruntat atât profesorii, cât și elevii, 

stârnind emoții și temeri intense de ambele părți. Cert e că integrarea tehnologiei informației în 

educație va fi accelerată în continuare și că educația online va deveni în cele din urmă o componentă 

integrantă a educației școlare. 

Bibliografie: 
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2. - Curriculum pentru educația timpurie 2019
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4. Scrisoare metodică învățământul preșcolar 2020
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Autor: Matei Georgiana Cătălina 

Educația este cel mai important și puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării , însă 

pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale.  Ar trebui ca școala să țină cont 

de schimbarile lumii moderne și să reacționeze, schimbând sisteul tradițional cu unul modern, 

actualizat nevoilor societății actuale. Necesitatea de adaptare a învățământului la schimbările 

mediului, la  nevoile individului presupune implementarea marketingului în obiectul de activitate al 

acestora. Școala ar trebui să aibă ca scop îmbunătățirea serviciilor, menținerea și promovarea acestora 

în condiții de maximă eficiență. Marketingul educațional are trebui să ofere viziunea unei școli 

moderne și să pregătească individul pentru viitor.  

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere, să-și orienteze activitățile în funcție 

de ceea ce își dorește consumatorul, respectiv copiii și părinții, anume indivizi pregătiți pentru viață. 

Marketingul este un concept al economiei pe piață ce presupune nu doar cunoașterea cerințelor de 

consum, ci și anticiparea lor. El reprezintă arta creării situațiilor în care cumpărătorul se autoconvinge 

să cumpere. Pentru aceasta trebuie folosite metode și tehnici științifice de investigare a pieței și 

adaptarea la nevoile consumatorilor. În ceea ce privește marketingul educațional este justificat prin 

aceea că educația trebuie sa pună în valoare ceea ce are de oferit, valorificând pentru acesta orice 

oportunitate.De aceea marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință carfe 

presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din 

domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continua asupra 

ideilor generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigarea aconsumului cultural și a 

comportamentului consumatorilor, elaborarea unor elemente de previziune a pieței educaționale. 

O latură care trebuie luată în considerare când este vorba de marketing este satisfacerea față  de 

serviciile educaționale. În contextul situației actuale de pe teritoriul țării noastre, situatie în care 

unitățile școlare au fost închise din cauza panemiei de Sars-Cov2, este foarte important sa tinem 

educabilii  aproape prin intermediul orelor online. Această latură este importantă și din punctul de 

vedere al promovării imaginii școlii deoarece consumatorii, în cazul nostru parinții, vor observa 

interesul unității de învățământ asupra educației și a pregătirii pentru viață a copiilor lor. 

Marketingul aduce patru mari beneficii: 

- O eficiență mai mare în îndeplinirea misiunii instituței. Marketingul oferă instrumentele

pentru a compara ceea ce instituția face actualmente cu misiune și obiectivele sale. Analizele 

fundamentate științific sunt baza pentru programe care săse adreseze problemelor reale în 

parteneriatul școlii cu familiile copiilor. 

- Crește satisfacția publicului și a pieței servite. Prin intrmediul orelor online părinții pot obseva

ceea ce profesorul face, ceea ce își propune în cadrul unei activități dar și modul în care acesta se 

preocupă de activitatea desfășurată. 

- Sporește atragerea resurselor de pe piață. O instituție de învățământ prestigioasă va atrage

după sine copii cu potențial, cadre didactice bine pregătite și de încredere iar satisfacția părinților va 

crește. 

- Eficientizarea acțiunii pe piață.

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor

beneficiarilor săi. Aceste indtituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 
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de a satisface mai bine piața țintă. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va 

neglija misiunea și competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt 

la modă la un  anumit moment dat, ci se va concentra și pe ceea ce va pregăti educabilii pentru a fi 

independenți, increzători în sine și puterile sale  în viitor.  

Bibliografie: 

- http://www.scritube.com, Marketing educational

- Negrilă Iulian, Marketing educational
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Importanţa activităţilor educative online în promovarea imaginii şcolii 

Prof. Matei Ileana Daniela,

Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” Băbiciu, Judeţul Olt 

Sa nu-i educam pe copiii nostri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista cand ei vor 

fi mari si nimic nu ne permite sa stim cum va fi lumea lor. Atunci sa-i invatam sa se adapteze.” (Maria 

Montessori –”Descoperirea copilului”) 

În secolul XXI, anul 2021, in invatamantul preuniversitar, este recunoscut rolul Internetului in 

predare, invatare si evaluare. In multe cazuri, Web-ul a devenit un instrument de lucru indispensabil 

pentru toti actorii educationali, atat in sala de clasa cat si in afara sa. Tehnologiile moderne ofera o 

gama larga de aplicatii, acestea reprezentand fundatia pentru un nou sistem de furnizare a educatiei 

si de construire a cunoasterii. 

Web site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care facilitează procesul de învăţare. 

Web-ul asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice actuale incluse în baze 

de date, muzee, biblioteci online, etc.  Elevii experimentează în direct explorări ştiinţifice şi 

interacţionează cu cercetători din teren, care pot să le ofere explicaţii şi să îi ghideze în propriile lor 

căutări. Învăţătorii/profesorii şi elevii pot comunica idei şi pot schimba resurse prin e-mail, chat şi 

video-conferinţe. Cadrele didactice pot organiza excursii virtuale în centrele de cercetare, muzee de 

ştiinţe sau de artă, locuri pe care, în lipsa Internetului, elevii nu le-ar putea cunoaşte. Web-ul constituie 

totodată locul în care elevii îşi pot publica lucrările lor online pentru ca alţi elevi sau profesori să le 

citească şi să le răspundă. 

Cu ajutorul resurselor on-line se poate învăţa de acasă fără a mai fi nevoie de deplasarea către 

o instituţie de învăţământ şi fără a depinde de un anumit program. Cu ajutorul unei conexiuni la

Internet se pot căuta mai multe cursuri dintr-un anumit domeniu având astfel acces la mai multe opinii

(spre deosebire de modalitatea clasică de predare în care aveam prezentată doar opinia profesorului

de curs). Educaţia cu ajutorul calculatorului se numeşte CBT (Computer Based Training).

Studiile realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări şi analizele OECD la nivel global au arătat 

că utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare 

măsură la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Cu toate acestea, mulţi dascăli, fie că preferă metodele 

clasice de predare, fie dintr-o reticenţă generală faţă de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor 

şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, Internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate. 

Noua eră digitală determină un nou tip de abordare a fenomenului educaţional prin intermediul 

noilor tehnologii ale comunicării şi informaţiei. Astfel, ia naştere o nouă educaţie care poate fi definită 

pedagogic « media ». 

Analiza educaţiilor de tip virtual, online ne conduce la concluzia că există o perspectivă nouă 

de abordare a procesului de învăţământ în condiţiile societăţilor de tip postmodern. 

Cultura globală, dominată de tehnologie, produce o alfabetizare media cu caracter de masă şi 

conturează un nou model de învăţare. Educaţia online, virtuală, conferă deprinderi utile pentru tinerii 

aflaţi în plin proces de şcolarizare. Instrumentele dezvoltate de programe aplicative transformă 

procesul de învăţare într-unul accesibil şi interactiv, în funcţie de cerinţele unor modele acceptate în 

societate. 

Clasa digitală este un concept care face şcoala mai atractivă pentru elevi, oferind posibilitatea 

învăţării transdisciplinare şi, totodată, interacţiunea, în timp real, dintre profesor şi elev. 

Smart Classroom este un concept care presupune crearea unei clase utilate complet cu material 

şi accesorii digitale de înaltă performanţă, ca bază pentru învăţare. 
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Educaţia virtuală reprezintă un pas înainte în această eră de avânt informaţional deosebit, 

conferind deprinderi utile pentru tinerii aflaţi în plin proces de şcolarizare. Instrumentele dezvoltate 

de programe aplicative, marcate de design specializat, a se vedea în acest sens programele de 

prezentare Power Point privesc un standard accesibil şi global de prezentare a cunoştinţelor de 

specialitate. 

Învăţarea interactivă prin multiple formule specializate de tip e-learning este o variabilă 

necesară în planul valorizării educaţionale contemporane. În acest sens, se poate vorbi despre  un 

proces de adaptare la sistemul de alfabetizare electronică a tinerelor generaţii. 

Bibliografie: 

www.didactic.ro 

www.elearning.ro 
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Importanța activităților online pentru promovarea imaginii grădiniței 

Prof.  Înv. Preșcolar: Matei Ionela Daniela   

Grădinița cu P. P. nr. 16, Tg. Mureș 

Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ 

dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Comparativ cu școlile care au putut migra în timp real 

(cu mai mult sau mai puțin succes) către modele de educație online, nevoile preșcolarilor de conectare 

și contact direct cu adulții și cu alți copii, capacitatea mică de concentrare și nivelul lor de dezvoltare 

cognitiv și emoțional fac învățarea online o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau 

chiar imposibilă pentru cei de grupă mica. 

Astfel, deși o serie de grădinițe lucrează pe platforme digitale, rezultatele nu sunt întotdeauna 

încurajatoare. În contextul în care o mare parte dintre părinți sunt nevoiți să lucreze în timp ce stau 

cu copiii acasă, ce funcționează pentru preșcolari? Am să  împărtășeșc câteva aspecte despre ce este 

important în educația și activitatea preșcolarilor în învățarea online: 

1. Rutina este esențială la preșcolari și îi ajută atât pe copii să capete predictibilitate,

stabilitate și autonomie, dar și pe adulți să comunice mai bine nevoile fiecărui membru și să 

navigheze printre sarcinile legate de muncă, copil, casă. 

2. Comunicarea directă și deschisă îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine schimbările

care au avut loc în viața lor în ultima vreme. Comunicarea trebuie să fie simplă, clară, prin repere 

cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții: ce simțim în această perioadă, ce simt copiii, ce simt 

părinții și cum se pot organiza ca să depășească această perioadă. Validarea și acceptarea emoțiilor 

atât a copiilor, cât și a părinților, chiar și cele de frică și panică, incertitudine și instabilitate, ne poate 

ajuta să recăpătăm controlul și să acționăm în direcțiile în care putem avea un impact pozitiv. 

3. Conectarea părintelui cu grădinița și cu educatorul îl va ajuta pe părinte să capete sprijin

în organizarea rutinei și a activităților preșcolarului. În condițiile în care mulți dintre părinți 

muncesc, înțelegerea nevoilor copilului, organizarea unei rutine similare cu cea din timpul 

grădiniței și a unor activități zilnice poate fi un ajutor esențial și poate menține copilul conectat la un 

program familiar lui. Deopotrivă, comunicarea constantă dintre părinte și educator, îl poate ajuta 

pe cel din urmă să înțeleagă mai bine contextul familiei în această perioadă, jocurile și jucăriile care 

îl atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe 

interesele sale. 

4. Conectarea educatorului cu copilul. În perioada preșcolară, discuția învățării în perioada

izolării se mută de la activități conform unui curriculum sau al unui plan de învățare elaborat 

către CONECTARE. Educatorii au fost o prezență constantă în viața copiilor înainte de izolare, iar 

șansele ca ei să resimtă lipsa lor, a grădiniței și a copiilor, sunt mari.  Conectarea zilnică cu 

educatorul  este importantă pentru a reda stabilitatea și continuitatea copilului. Metodele prin 

care cei doi se conectează pot fi diferite: prin video call 1:1, prin filmulețe cu activități, cântece, etc. 

pe care educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video conference în grupuri mici. Fiecare 

copil e diferit și este important ca metodele de conectare să fie experimentate până se ajunge la una 

atrăgătoare pentru copil și potrivită pentru părinte. Însă, mai important decât metoda, este obiectivul 
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interacțiunii în această perioadă și anume conectarea cu preșcolarul, nicidecum activități care mai 

de care mai sofisticate. Preșcolarii au nevoie de oamenii dragi lor aproape, de stabilirea conexiunii și 

adaptarea la noile rutine. Planurile curriculare pot aștepta, emoționalul copiilor și al părinților sunt 

prioritatea în această perioadă de izolare. 

5. Reducerea rutinei. Una dintre grijile părinților în această perioadă este să ofere cât mai

multe activități și jucării copiilor. Motivele sunt diverse: fie pentru că părinții sunt ocupați și vor să 

umple timpul copiilor, fie pentru că le este teamă ca aceștia “să nu rămână în urmă”. În ambele cazuri, 

soluția nu este suprastimularea copiilor, ci încurajarea unui program echilibrat. Astfel,  asigurarea 

acestei conectări reale între educatori și copii, conduce la promovarea une imagini pozitive a 

grădiniței în învățarea online cu preșcolarii. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. preșcolar Matei Raluca 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 6 Tg. Mureș 

Promovarea cuprinde toate formele de comunicare şi activităţile pe care grădinița le poate 

desfăşura pentru a atrage grupurile-ţintă prin educaţia oferită. Promovarea unei grădinițe se poate face 

prin relaţii publice, tipărituri de promovare (broşura, cărticica, prospecte etc.) şi reclama. 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea,  “Clientul” - 

părintele este liber să aleagă grădinița potrivită pentru copil. Această dependență a unității preșcolare 

de libertatea de alegere a părinților face ca grădinița să depindă de implicarea ei în modificarea 

nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, grădinița trebuie să aibă capacitatea şi 

să fie pregătită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale preșcolarilor, părinților. 

Pentru a reuşi, grădinița are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi în 

continuă schimbare. Managerul instituţiei are nevoie să înțeleagă importanţa mediului şi a 

schimbărilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. 

Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a 

planifica răspunsurile adecvate.  

Formarea imaginii grădiniței se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’, ce ţine pe de o 

parte de stilul managerial al conducătorului grădiniței şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de 

angajaţi-cadre didactice.  

Managerul instituției poate promova în mediul intern şi extern al unității o imagine pozitivă a 

acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.  

Echipa de conducere a grădiniței trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul grădiniței în dezvoltarea academică, 

socială, emoțională, estetică, fizică a preșcolarilor.  

Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre grădiniță către toți agenții instituționali 

(sponsori, autorități, părinți, etc.) menține grădinița în atenția generală a comunității. Pentru realizarea 

acestui deziderat este indicat să se creeze în grădiniță o atmosferă primitoare și expresivă, plasând la 

vedere materiale promoționale, produse ale activității preșcolarilor grădiniței (intervenții în media, 

întruniri, festivități), să se realizeze proiecte comunitare în care să fie implicați preșcolarii. Pagina 

web și revista grădiniței au de asemenea un rol important în promovarea imaginii grădiniței în 

comunitate. 

Perioada desfășurării cursurilor la distanță cu elemente pe platforma Google classrroom ne-a 

demonstrat, dacă mai era nevoie, rolul pe care-l are un parteneriat real, transparent și autentic cu 

părinții și familia fiecărui copil. 

Tranziția copiilor din familie în instituție ocupă un loc important, dat fiind faptul că adaptarea 

sau readaptarea la grădiniță în context de pandemie/post-pandemie impune planificarea acestui 

proces, cu introducerea unor elemente diferite de cele tradiționale. 

Perioada petrecută de copii departe de sala de grupă, ne-a provocat continuu să  îmbunătățim 

învățarea la distanță pentru preșcolari pe baza experienței acumulate în această perioadă de 

profesioniștii din educație timpurie de la nivel național, dar și pe baza literaturii de specialitate și a 

studiilor apărute la sfârșitul anului 2020:  

- prioritizarea învățării sincrone interactive de calitate în raport cu cantitatea de timp petrecută

în fața ecranului; 

- maximizarea numărului de adulți disponibili pentru a sprijini învățarea copiilor la distanță prin

parteneriate și finanțare sporită pentru furnizorii de servicii de îngrijire a copiilor; 
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- comunicarea directă și regulată cu părinții pentru a înțelege nevoile lor și pentru a revizui

modul în care educatorii îi pot susține în timp real; 

- dezvoltarea curriculumului gata de utilizat și a resurselor care să ajute profesorii și părinții

pentru a susține copiii în învățarea la distanță. 

În concluzie,  imaginea grădiniței poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și 

au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. 

Grădinița noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

BIBLIOGRAFIE: 

•CCD Tulcea, Convorbiri didactice Nr. 15/ martie 2017;

• Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.), “Împreună pentru copii: grădiniţa şi

comunitatea”, 2008; 

•Centrul Step by Step, Ghidul grupei mari – Ghid de resurse pentru profesioniștii din serviciile

de educație timpurie care coordonează grupa mare, 2021 
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Activități pentru predarea și învățarea în online 

Prof. Mateș Ionela Cristina

Liceul Tehnologic ”Sava Brancovici” Ineu, județul Arad 

În urma participării la numeroase cursuri de formare pentru predare online, am descoperit 

câteva instrumente folosite cu ușurință în școala online, acestea sunt Poll Everywhere și Wordwall. 

De Ziua Eminescu am realizat trei activități pe care le-am postat și pe didactic, aici voi atașa 

fotografii: 
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După cum se poate observa, sunt activități în care se poate utiliza harta, se adresează întrebări, 

se cer răspunsuri libere. 

Iar pentru wordwall, activitățile pot fi create foarte ușor, având posibilitatea de a schimba un 

joc creat de altcineva, adăugând, completând cu alte date. https://wordwall.net/resource/8512271(Ion 

Luca Caragiale), https://wordwall.net/resource/9554394 (Lucian Blaga). 
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Promovarea imaginii școlii – Școala online 

Autor: Prof. înv. primar, Mathias Mihaela 

Școala Gimnazială Nr. 6, sector 1, București 

În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren, deoarece performața în învățare 

este determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate.  

Astfel, cadrele didactice caută să se adapteaze mediului școlar modern. Profesorii trebuie să se 

documenteze, să se înscrie în forumuri de discuții pe teme de interes școlar, să acceseze materiale 

existente pe diverse medii de stocare (cd-uri  educaționale interactive, să descarce materiale didactice 

găsite pe diferite site-uri educaționale), să parcurgă etapele necesare dezvoltării personale, să creeze 

teste on-line, bareme de corectare, planuri remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura 

munca didactică.  

În activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților 

de lucru. 

Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, din nevoia de a 

învăța cum să suplinesc sau să suplimentez baza materială de care dispun, din nevoia de a dobândi 

competențe digitale cât mai bune și de a utiliza mai intens noile tehnologii în procesul educațional, 

am participat la mai multe cursuri care aveau ca obiect formarea cadrelor didactice în vederea 

utilizării internetului în procesul educativ. 

Am dobândit astfel o experiență interactivă de învățare, care în viitor va facilita o mai bună 

înțelegere și integrare a mediului digital în procesul de predare, oferind în același timp o privire de 

ansamblu asupra oportunităților și riscurilor pe care acesta le prezintă. 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează mai multe sectoare din societate. 

Este și cazul educației, pusă în fața unei noi provocări: cea digitală. Din data de 11 martie, viața 

oamenilor școlii s-a schimbat.  

În unitatea în care profesez de 30 de ani, Școala Gimnazială Nr. 6, clasele s-au mutat, la început, 

pe platforma Zoom, apoi Google Classroom. Băncile din clase au devenit conturi de utilizatori, tablele 

s-au transformat în ecrane de laptop partajate de profesori în sesiuni video live cu elevii lor.

Greul abia începea. Majoritatea elevilor și chiar a profesorilor au recunoscut faptul că nu dețin 

competențe digitale îndeajuns de dezvoltate pentru a putea utiliza instrumentele de învățare on-line. 

Obstacolele însă le-am depășit unul câte unul. 

Profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile 

telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților,  pentru a putea urma lecțiile on-line.  

Nu toți elevii însă aveau telefoane mobile / computer  / laptop / tabletă, unii chiar nu aveau 

acces la internet sau semnal la telefon. În plus, în unitatea noastră școlară există familii cu mai mulți 

copii în care părinții care lucrează de acasă și trebuiau să împartă resursele TIC și spațiul de lucru cu 

copiii lor.  

Cu timpul, problema device-ului s-a rezolvat, toți elevii au primit tablete cu card de memorie. 

Școala noastră a început să lucreze pe platforma Adservio. 

Predau la clasa a IV-a, unde toți cei 32 de elevi participă zilnic la orele online, își efectuează cu 

responsabilitate temele pentru acasă, postează dovada acestora pe platforma ADSERVIO, rezolvă 

teste online și sunt notați corespunzător tot aici, pe platformă.  

Am creat intervale flexibile de timp pentru toți copiii, am realizat înregistrari ale unor activitati, 

le-am dat foarte multe provocări practice și am învatat și eu, ca profesor, foarte multe lucruri noi. 

Avantajul încărcării lecțiilor, ppt-urilor, filmulețelor pe platformă este faptul că înregistrarea rămâne 

online iar copiii se pot întoarce să studieze materialele, dacă nu au înțeles. 
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M-am inspirat chiar din experiența acumulată în urma parcurgerii diverselor cursuri pentru

formarea cadrelor didactice în vederea utilizării internetului în procesul educativ, realizând pe 

platforma Adservio interesante lecții interactive, în cadrul cărora copiii își prezentau propriile 

gânduri, remarci sau îndemnându-i să lucreze în echipe, pentru a-i lăsa să interacționeze.  

Am încercat să iau feedback și de la parinți și de la copii și să construiesc relația între cadru 

didactic și elev, care are un impact clar asupra învățării. 

Am reușit ce mi-am propus și sunt mândră că am desfășurat timp de aproape un semestru 

activități educative realizate în online, performanță lăudată și de inspectoratul școlar la ședințele cu 

directorii, datorită faptului că Școala Gimnazială Nr. 6 a avut participare 100% pe platforma 

Adservio. 

Cred că provocarea este să regândim învățarea. Eu cred că exemplele pozitive pot fi 

multiplicate, putem împărtăși unii altora experianța. 

Învățarea continuă dincolo de școală iar cu instrumente online accesibile tuturor și multă 

determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe 

și să lucreze independent. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

-școala online-

Prof. inv. primar, Maxitian Carmen Manuela,   

Școala Gimnazială nr. 8 Constanta 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor.  

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de educație. 

Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele preferințelor și 

consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

  In zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind 

prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile 

elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă 

asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel 

local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în 

managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de 

creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa 

sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce 

promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât 

și județean sau național. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 

didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât 
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în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care 

să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor reușitelor, 

internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele activităților. Cu 

ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce 

se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se 

desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind 

un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează 

cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

indivi dual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 

Bibliografie: 

Revista educatiei - Edict 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

975

http://www.scritube.com/


Mă mândresc cu școala mea 

Prof. MAZILU ANISELA 

Şcoala este locul în care mergem pentru a învăţa ceva, locul din care plecăm de fiecare dată cu 

ceva în plus şi, locul în care am vrea să ne întoarcem oridecâte ori avem nevoie de mai multe 

informaţii. Eu cred că dacă ar fi să facem un podium al instituţiilor, şcoala ar trebui pusă pe primul 

loc. Toţi marii scriitori şi gânditori ai lumii ne îndeamnă prin diferite citate sa respectăm şi să îndrăgim 

şcoala, pentru că fără şcoală omul ar fi cumva incomplet.  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GALEŞU- BRĂDULEŢ este o şcoală veche cu un trecut 

impresionant. Şcoala din Galeşu a fost înfiinţată in anul 1838, fiind la început o clădire din bârne, iar 

din 1900 până în 1912 a funcţionat într-un local comun cu primăria, şi din 1912 într-un local de sine 

stătător făcut din cărămidă cu trei săli de clasă, o cancelarie şi un coridor. 

În anii următori s-au făcut diferite îmbunătăţiri şi s-au adăugat alte săli de clase, laborator, 

bucătărie şi alte anexe. Fiind o şcoală de munte, tradiţiile şi obiceiurile au fost la ele acasă cultivăndu-

se cu success de către dascălii şcolii. De-a lungul timpului şcoala şi-a recăpătat un bun renume pe 

care îl păstreză şi în ziua de azi, dând numeroase generaţii de elevi care s-au făcut cunoscuţi în diferite 

domenii de activitate. 

Toţi cei care au trecut prin această şcoală, fie ca elevi, fie ca profesori, au numai cuvinte de 

laudă la adresa şcolii. Chiar şi cei care au fost în inspecţie aici, au avut cuvinte de laudă la adresa 

şcolii.  

Elevii pot studia aici în siguranţă, îndrumaţi fiind de cadre didactice care ţin la prestigiul şcolii. 

În cadrul şcolii există grupuri de elevi care învaţă să cânte la fluier şi la ţitiră (un instrument inventat 

în Galeşu), cu care elevii au obţinut numeroase premii.  

De asemenea, există şi un grup vocal binecunoscut în judeţ şi în ţară, elevii noştrii remarcându-

se şi în acest domeniu. În prezent, atât profesorii, cât şi elevii împreună cu părinţii contribuie la 

menţinerea prestigiului şcolii şi la buna funcţionare a învăţământului în această şcoală. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI PRIN INTERMEDIUL 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ONLINE 

Prof. înv. preșc. Mazilu Simona,    

Grădiniţa nr. 35, Bucureşti, sector 5 

Deopotrivă – cadre didactice și preșcolari, precum și părinți ai acestora a trebuit să ne adaptăm 

la noua realitate începand cu luna martie anul trecut, când activitățile educative față în față au fost 

înlocuite cu activitățile educative în mediul online. 

Grădinița online s-a născut astfel  din dorința de a ne susține  emoțional în perioada martie-

iunie, când ne-am confruntat cu toții cu un virus necunoscut. Ne-am spus atunci că atâta timp cât nu 

putem fi împreună în sălile de grupă, afară la joacă, putem fi împreună în mediul online, pentru a crea 

o poveste fără precedent.

Ne-am simțit  aproape unii de ceilalți și am explorat diverse modalități de învățare până am 

ajuns la o formulă de colaborare cât mai apropiată de programul, ritmul și nevoile unui copil preșcolar. 

Accentul s-a pus pe jocurile interactive, alternăm activitățile statice cu cele de mișcare,  parcurgem 

toate temele de studiu și activitățile structurate pe domenii experiențiale la fel ca în grădinită. 

De la întâlnirea de dimineață, la gimnastică, de la activitățile și proiectele tematice și până la 

misterioasa lume a cifrelor și literelor, toate întâlnirile au un lucru în comun: emoția. Este emoția 

revederii, emoția descoperirii lucrurilor, emoția unei excursii în cea mai îndepărtată gradină zoo, 

emoția  de a comunica cu ceilalți atunci când situația nu ne poate aduce laolaltă în același spațiu. 

Părinții au avut și în această situație un rol foarte important, sugestiile de activități transmise de 

către cadrele didactice ajungând la copii prin intermediul acestora. S-a menținut astfel interesul 

copiilor pentru activitățile educative, dar s-a menținut și legătura cu d-nele educatoare și cu ceilalți 

colegi. 

Cu ajutorul aplicațiilor online s-au realizat prezentări ale rezultatelor activității copiilor atât de 

către cadrele didactice cât și de către părinți. Imaginea grădiniței a putut fi astfel promovată în cadrul 

grupurilor formate în mediul virtual. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ÎN TIMP DE PANDEMIE 

Prof. înv. primar MEALHA CRISTINA         

Liceul Tehnologic ”Transilvania” Deva, jud. Hunedoara 

”Școala online în pandemie – Care sunt urmările?”/ ”Școala online: elevii, profesorii și 

părinții se străduiesc să treacă clasa”/  ” Cum ar arăta școala online ideală și ce ar însemna cu 

adevărat descentralizarea învățământului” – iată doar câteva dintre titlurile apărute în mass-media 

în contextul actual.  

Pandemia a generat o serie de schimbări majore în toate domeniile, astfel că educația s-a 

confruntat cu o nouă provocare: școala online. Dacă la început această formă de învățământ a fost 

privită ca ceva aproape imposibil, în prezent asistăm la o îmbunătățire a modului în care se desfășoară 

școala online. 

Având în vedere că învățământul online a devenit o necesitate trebuie să identificăm în 

permanență soluții care să garanteze calitatea desfășurării acestuia. Probabil, vom asista la o creștere 

a interesului manifestat de părinți față de modul în care o unitate de învățământ desfășoară activități 

educative în mediul online.  

În aceste condiții, echipa managerială a unei instituții poate lua în considerare promovarea 

imagini școlii prin prezentarea detaliată a modului în care își desfășoară activitatea și în mediul online. 

Ce informații ar putea fi prezentate părinților și comunității?  Iată câteva sugestii: 

•Cursurile de formare urmate de cadrele didactice din unitatea de învățământ, în vederea

dezvoltării competențelor digitale 

•Dotările tehnologice de care dispune școala: wi-fi, laptopuri, tablete, table interactive,

videoproiectoare, camere web etc. 

• Platformele educaționale online utilizate în predare: Google Classroom/Microsoft

Teams/Edmodo/Easyclass/Aplicația Zoom 

•Resurse educaționale online folosite

•Lecții online demonstrative

• Statistici/rapoarte despre achizițiile dobândite de elevi în mediul online

Prezentarea acestor informații se poate realiza prin: 

•Campanii de prezentare

• Spoturi publicitare

• Pagini Web

•Revista școlii

•Mesaje în presă

• Pliante, broșuri, afișe de prezentare

•Expoziții

• Site-uri de socializare

Toate aceste demersuri de promovare a imaginii instituției de învățământ își au sensul doar în 

condițiile în care școala dispune de dotările necesare desfășurării educației online și de cadre didactice 

calificate în acest sens. De asemenea, este importantă și alegerea celor mai eficiente resurse 

educaționale online.  
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Oferim în acest sens câteva sugestii, cu mențiunea că acestea se utilizează împreună și pot fi 

folosite în orice etapă. 

În concluzie, utilizarea  produselor de marketing educațional pentru diseminarea informațiilor 

referitoare la școala online vor crea o imagine pozitivă a unității de învățământ în comunitate, vor 

spori încrederea beneficiarilor educației în instituția respectivă, având în vedere contextul actual, și 

vor atrage posibili sponsori și parteneri din diferite domenii de activitate. 
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• https://www.thriveglobal.ro/stories/scoala-online-elevii-profesorii-si-parintii-se-straduiesc-

sa-treaca-clasa/ 

• https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/educatie/cum-ar-arata-scoala-online-ideala-si-ce-ar-

insemna-cu-adevarat-descentralizarea-invatamantului-1369569 

• https://psnews.ro/cele-mai-populare-platforme-educationale-online-pentru-elevi-397210/

PREDARE ÎNVĂȚARE EVALUARE 

Google Classroom, Zoom, 

Resurse educaționale Twinkl, 

Microsoft Whiteboard, 

OpenBoard, Jamboard 

https://bookcreator.com/ 

Lecții interactive 

https://www.mykoolio.com/ 

Jocuri educative 

https://wordwall.net/ 

Jocuri matematice 

https://www.matific.com/ro/ro/ho

me/ 

https://im-a-puzzle.com/ 

Fișe interactive 

https://www.liveworksheets.com

/worksheets/en 

Exerciții  

https://learningapps.org/ 

Teste quizizz.com 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII – GRĂDINIȚA ONLINE 

Prof. înv. preșc.: MEDGID MELEC      

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 -        

structură GRĂDINIȚA P. P. NR. 3 MANGALIA 

Așa cum în vreme de pandemie toate lucrurile se petrec online, nici grădinița nu a făcut 

excepție, devenind și ea grădinița online. 

Noutatea situației, dificultatea și rapiditatea adaptării la cursurile online, au făcut ca atât 

educatorii, cât și părinții să treacă prin emoții grele. Cadrele didactice au depus mari eforturi în a se 

adapta noilor realități educaționale, în sortarea activităților care să se potrivească acasă și în online. 

Programul stabilit la nivelul unității, a cuprins propuneri de activități educative care să vină în 

sprijinul preșcolarilor, a părinților acestora și a cadrelor didactice în adaptarea la presiunea socială și 

personală, datorată crizei actuale pe care o traversează întreaga comunitate, în condițiile învățării la 

distanță. 

Astfel, ne-am creat un grup al educatoarelor unde am analizat ce platforme ne-ar ajuta în 

livrarea de conținut către copii, platforme care pot fi folosite cu ușurință. Grădinița online a adus cu 

sine o mulțime de provocări, atât pentru copii și cadre didactice, cât și pentru părinți. 

Activitățile grădinițelor au fost supuse schimbărilor, prin programe făcute pentru cei mici, dar 

și în sprijinirea părinților. Mai întâi, am început cu revizuirea a ce ne dorim și a ce putem să facem, 

precum și pe găsirea de soluții care să le ofere o valoare educațională reală și sprijin părinților. A 

urmat crearea unui plan pentru asigurarea continuității în educație prin intermediul mediului online. 

Apoi am trecut la implementare, iar echipa a demonstrat o capacitate de adaptare extraordinară, 

contribuind astfel și la promovarea imaginii școlii. 

Din interacțiunea cu părinții, am aflat că micuților le este dor de doamnele educatoare, de care 

se atașaseră atât de mult și încă din primele zile am inițiat sesiuni video pe whats app. Acest lucru a 

oferit copiilor ocazia de a-și întâlni educatoarele, de a lucra într-un mod colaborativ, interacțiunile și 

exercițiile în parteneriat fiind esențiale pentru cei mici.  

La grădinița noastră, copilul și nevoile sale individuale se află în centrul atenției noastre, iar 

activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare a observării directe a preocupărilor și evoluției sale. 

Activitatea cu copiii se desfășoară într-un grup al părinților și al educatoarelor, unde încărcăm 

materialele de lucru, filmulețe, sugestii de lectură și cântecele, mai exact, pe platforma ,,Teams”. 

Fiecare plan este evaluat săptămânal și în funcție de feedback-ul primit decidem următorii pași și 

diversitatea activităților.  

Nimic nu este lăsat la întâmplare, respectându-ne astfel planul educațional propus la început de 

an, iar cursurile online reprezintă pentru fiecare dintre noi un lucru inedit. 

Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, este aspectul cel mai dificil în efectuarea 

activităților de acasă. În cazul preșcolarilor, ajutorul din partea unui adult este indispensabil. Nu toți 

copiii pot performa online așa cum o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar contactul fizic cu 

educatoarea, lipsește. În același timp, educatoarea trebuie să țină cont de particularitățile de vârstă ale 

copiilor, de modul în care ei asimilează informațiile, modul în care au deprins învățarea, timpul pe 
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care îl poate aloca părintele zilnic, pregătirea și realizarea activităților dar și de obiectivele 

educaționale pe termen mediu și scurt. 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității noastre în grădinița noastră este 

comunicarea permanentă cu părinții, așa că în perioada aceasta, poate mai mult decât înainte, am 

păstrat un dialog constant cu părinții, iar încurajările și susținerea au venit de ambele părți. 

De exemplu, noi educatoarele le-am transmis mesaje video optimiste, sub forma unor cântecele cu 

îndemnul ,,Totul va fi bine!”. 

În fiecare săptămână, atât eu cât și colega mea, le-am citit copiilor o poveste, iar feedback-ul 

primit este unul cât se poate de pozitiv. Un alt proiect care a primit un feedback extraordinar a constat 

în realizarea unor filmulețe cu sfaturi pentru părinți, idei, propuneri de activități care să îi ajute în 

păstrarea stării de bine a copiilor, ținând cont de stresul manifestat sub formă de agitație pe care îl 

exprimă cei mici. 

Implicându-l pe copil în activități plăcute și interesante, cadrele didactice pot diminua nivelul 

de stres resimțit la nivelul întregii familii.  

În concluzie, suntem o echipă minunată! Educația în timpul pandemiei ne-a adus pe toți 

împreună, demers, care premergător acestei situații excepționale, rămâne în unele cazuri teoretic: 

cadre didactice alături de părinți, în beneficiul copiilor. 

În încheiere, voi prezenta câteva fotografii din timpul activităților online, ale grupei mijlocii 

„Delfinii” de la Grădinița P.P. Nr.3 Mangalia 

. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. pt. înv. preșc. Meianu Aurelia 

Imaginea unei instituții educaționale este determinată  de o serie de factori, care sunt structurați 

de-a lungul timpului, fiind modificată și îmbogățită succesiv cu elemente  noi. Formarea acesteia ține 

de cultura organizațională, de activitatea desfășurată de angajați dar și de stilul managerial. 

Consider însă ca fiind foarte important existența unor activități extracurriculare și parteneriate 

educaționale în promovarea imaginii școlii, nu numai pentru a atrage copiii către grădinița, dar și 

pentru ai păstra sau ați face cunoscută activitatea. 

Majoritatea cercetărilor făcute din ultimile decenii dezvoltă  cu prioritate ideile legate de nevoia 

de implicare și participare a părinților în educația formală preșcolară, ca și cea de relație tot mai 

complexă și conturată dintre  familie și comunitate, prin legătura lor determinată de educația ( formală 

și nonformală) copilului.  

Grădinița, împreună cu familia și societatea își concentrează eforturile pentru asigurarea unui 

învățământ preșcolar de calitate cu valențe preponderent formative, eficiente și centrate pe elev ce se 

pot realiza prin mijloace online adecvate. Prin intermediul activităților propuse, în mediul on-line am 

abordat o serie de teme  pentru a oferi astfel copiilor activități cât mai atractive. În cadrul acestor teme 

am urmărit familiarizarea lor cu mediul natural, formându-și astfel o serie de abilități, acceptarea 

responsabilității de a crea și  respecta natura. Ca și exemplu de activitate, am desfășurat în mediul on-

line ,,Educație  ecologică”.  Activitate ce a  avut ca scop familiarizarea lor cu frumusețile și 

beneficiile pe care natura ni le oferă, formarea unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător  

și de ai provoca să creeze diverse obiecte din materiale reciclabile. Bucuria copiilor în desfășurarea 

activităților, amplifică aprecierea părinților pentru cadrele didactice din grădinița noastră și 

promovarea imaginii unității. 

Pentru promovarea grădiniței este nevoie de o colaborarea între grădiniță și familie  care 

presupune o comunicare eficientă și efectivă, o unitate de cerințe și o unitate de acțiune, când este 

vorba  de interesul copilului. Parteneriatul educațional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei 

actuale. El este un concept care definește un anumit tip de relații, dar și o atitudine necesară în câmpul 

educației. 

Dintre aceste relații, cea mai activă la nivelul realizării unui parteneriat  este relația 

educacatoare părinți, care se constituie ca o relație dintre profesioniști și familie, o relație care 

urmărește obiectivele de dezvoltare privitor la copil, din două perspective diferite. Preofesioniștii, din 

perspectiva exercitării unei profesiuni, părinții din cea a sprijinirii copiilor pentru a se integra  social 

și a li se asigura educație, dar și o protecție adecvată( siguranță afectivă și materială). 

Introducerea colaborării între părinți și educatori specializați, comunicarea  periodică și 

permanentă între aceștia, ca și cooperarea  în anumite momente  sunt cerute chiar de eficiența 

învățării. Dacă dezvoltând relațiile cu părinții, educatorii învață cum să stimuleze  activitatea și să 

faciliteze mai bine dezvoltarea copilului, la rândul lor, părinții învață să fie părinți mai buni. 

Experiența dovedește că o atmosferă destinsă între agenții educaționali este facilitoare învățării. 

Realitatea  lumii noastre demonstrează zi de zi că este cert  nevoie de un alt tip de relații 

educaționale decât cele cu care ne-am obișnuit. Dacă pornim de la a observa ceea ce se petrece  în 

practica educațională, vom releva cu ușurință nevoia de construire  a unor relații de parteneriat  bine 

conturate, pentru a atinge complexitatea obiectivelor educaționale actuale.  

Relațiile de colaborare dintre educatori și părinți, întăresc identitatea grădiniței și sporesc 

prestigiul instituțional, deschid perspectiva unor preocupări informale cu valoare formativă, dând 

sens de utilitate timpului petrecut  împreună. 
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Prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate și prin 

stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele 

comune ale societăţii civile pentru realizarea proiectelor proprii, instituţii publice locale şi judeţene  

putem ȋmbunǎtǎții imaginea grădiniței. 

Derularea și iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să răspundă 

socializării copiilor, va reuşii sǎ atragă pozitiv, atenția asupra imaginii grădiniței.  

Consider că orice acțiune realizată cu scop pozitiv, ce vizează grădinița,  poate fi transformată 

într-o strategie de marketing, de promovare a imaginii acesteia. 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII - Scoala online 

Prof. inv. timpuriu: MELINTE CAMELIA-FLORINA 

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Santa-Mare 

Societatea umană evoluează continuu, uneori cu pași mai rapizi, alteori confruntându-se cu 

diverse pograme și crize. În orice situație, un domeniu important și prioritar trebuie să rămână 

educația, care, la rândul său, are nevoie de o formare continuă pentru a corespunde cerințelor actuale 

ale societății și să pregătească copiii și tinerii pentru a se integra activ în viața socială și personală. 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 

informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în 

educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 

evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare 

pentru educație. În prezent, in aceasta perioada dificila din punct de vedere epidemiologic, avem 

accesul deschis la resurse educaționale, facilitate desigur de tehnologiile informației și ale 

comunicațiilor cu scopul de a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne 

formăm și perfecționăm, să participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere.  

Modurile în care tehnologia susține procesul de învățare sunt: 

– o mai bună înțelegere a informațiilor, prin oferirea de exemple, video, demonstrații

– lecțiile sunt mai interesante dacă vin împreună cu obiecte și acțiuni care le plac elevilor

(tablete, laptopuri, smartphones), elevii sunt mai atenți la un video sau o prezentare dinamică decât 

la discursul unui prof. 

– tehnologia permite elevilor să învețe în ritmul lor

– tehnologia îl ajută pe profesor să își pregătească mai rapid lecția și să aibă mai mult timp

pentru a se conecta cu elevii 

– tehnologia salvează timp

– te pune în contact cu mii de surse de informare, experiențe și contexte diferite

– elevii nu se plictisesc, au mereu ceva de făcut, trebuie să dea click, să caute, să filtreze

informații Un alt mod de a dobândi cunoștințe prin intermediul unui mediu online este căutarea pe 

diferite motoare de cautare. 

Tehnologia susține procesul de învățare, stimulează gândirea logică și permite accesul facil la 

resurse și opinii diferite. Se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru a-i face pe 

educabili să fie mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine. Schimbarea 

trebuie să includă implicarea mai largă a părinților, a membrilor comunității, în calitate de parteneri 

activi ai cadrelor didactice, în educația tinerei generații.  

În zilele noastre, cursurile/formările online au devenit extrem de populare, deoarece tot mai 

multe institute și companii oferă cursuri online. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației 

online, grupuri vaste de oameni resping astfel de metode. În ciuda popularității în creștere a cursurilor 

online, formarea tradițională (în clasă) se luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a menține 
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interesul elevilor. Exista întotdeauna două fețe ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea on-

line este mai potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasă este metoda preferată. Competența 

digitală este una dintre acele alte competențe pe care instituțiile de învățământ le au incluse în 

programele și planurile de realizare a procesului educativ.  

Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi un 

învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și intereselor copiilor. 

Situația pandemică din primăvara anului 2020 ne-a arătat că în sistemul de învățământ sunt 

absolut necesare modificări. S-a recurs la școala de acasă, școala online. Practic, fără să conștientizăm 

imediat, am fost conduși spre progres.  

Acum, ne adresăm întrebarea : este școala online o necesitate sau un progres? Din punctul meu 

de vedere, școala online nu poate fi integrată absolut în categoria „necesitate” sau în cea a 

„progresului”. Ea a devenit atât o necesitate, cât și un progres.  

În primul rând, școala online ne-a îndemnat la evoluție, generațiile actuale fiind adaptate 

tehnologiei și operând mult mai ușor cu aceste mijloace. Pin urmare, copiii sunt motivați să acceseze 

mediul virtual, sunt acomodați cu acesta și pot prelua informația chiar și „de la lucruri”.  

În al doilea rând, școala online este o necesitate, dată fiind situația pandemică actuală și dorința 

de a ne proteja de boli. Spre exemplu, mediul virtual ne onferă siguranța propriului cămin, acces la 

educație fără a fi parte dintr-o clasă, într-o instituție de învățământ. 

Pe de altă parte, cunoaștem faptul că prezența fizică la școală stimulează și unele probleme de 

adaptare, precum fenomenul bullying care a luat amploare în școli. Sub acest aspect, școala online a 

dus la ameliorarea comportamentelor problematice și a violenței deoarece elevii nu se întâlnesc fizic. 

În încheiere, voi aminti un citat desprins din cartea „Lebăda neagră: impactul foarte puțin 

probabilului”, scrisă de Nassim Nicholas Taleb: “pentru a trăi pe planeta noastră astăzi este nevoie 

de mai multă imaginație decât putem avea”, iar acest lucru consider că necesită progres și adaptare. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. “Revista electronica de educatie, Academia ABC”, Nr. 2, Septembrie 2020;

2. “ŞCOALA ÎN PANDEMIE. PROVOCĂRI ŞI INCERTITUDINI. CAZUL ROMÂNIEI”;

Radu Săgeată; 

3. ” Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență”, Pavel Cerbusca;
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Mercescu Maria-Liliana      

Gradinita P. P. nr. 44, Loc. Timișoara , Jud. Timiș 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. 

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 
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dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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Promovarea imaginii şcolii 

Merișescu Ana-Maria 

Secretar, Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu”, Tg-Jiu 

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, reguli şi 

interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, modificate şi 

îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate şi asimilate de comunitate. Imaginea este dependentă 

de sistemul informaţional în care se formează, fiind condiţionaţă de caracteristicile de vârstă, sex, 

religie, nivel de cultură şi instruire, apartenenţa etnică sau politică, etc. Formarea imaginii unei 

organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al 

conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi. Imaginea 

organizaţiei poate fi gestionată în cel puţin şase moduri: 

1. să faci lucruri bune, în sensul practicării unui management extrem de performant;

2. să desfăşori o activitate profesională de relaţii publice prin care să obţii încrederea, simpatia,

înţelegera şi sprijinul publicului; 

3. să desfăşori o agresivă campanie publicitară;

4. să foloseşti sponsorizarea;

5. să angajezi un personal foarte bine pregătit, motivat şi ataşat obiectivelor organizaţiei;

6. să întreţii foarte bune relaţii cu mijloacele de informare în masă.

Şcolile, ca instituţii în sine, devin, într-o mare măsură, independente şi intră într-o competiţie a

performanţei educaţionale, implicit a imaginii publice, pentru atragerea de fonduri şi, până la urmă, 

de elevi, lucru de care, în acest mediu concurenţial, depinde nu numai evoluţia instituţiei ci chiar 

existenţa ei. 

Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea unui corp 

profesoral competent, prin promovarea unei viziuni moderne privind actul de învăţământ, precum şi  

prin asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi competitive. Acest lucru repreyintă o 

condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea unei imagini pozitive despre o şcoală. Tot mai 

pregnant apare astăzi necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii ca o entitate de ansamblu, dar 

şi a promovării fiecărui cadru didactic în parte. 

Comunitatea locală a fost investită cu dreptul și responsabilitatea de a se autoadministra sub 

aspectul resurselor locale și al priorităților, al gestionării problemelor educative în diverse moduri. 

Există școli deschise și școli închise față de comunitate, iar efectele acestei atitudini sunt resimțite în 

primul rând de profesorii care deleagă parțial sau preiau întru totul responsabilitatea formării pentru 

viață a copiilor, apoi de elevii care sunt expuși sau nu stimulărilor complexe de tip educativ-social, 

dar și de părinții care își văd contribuția valorizată sau respinsă de către școală. 

Părinții trebuie încurajați și abilitați să preia o parte tot mai însemnată a responsabilităților care 

privesc o decizie prin consultarea, administrarea, construirea unui lobby omogen pe lângă terțe părți, 

pentru interesele școlii și ale beneficiarilor ei. 

Centrul vital al unei comunități se poate muta în școală, ca punct de întâlnire a mediului 

academic cu piața forței de muncă, a influențelor educative formale cu cele nonformale și informale. 

Rolul central rămâne al profesorilor și al directorilor de școală, care integrează într-o schemă 

strategică realistă contribuțiile părinților, ale autorităților din administrația locală, ale agenților 

economici, ale reprezentanților media sau ai altor domenii (sănătate, cultură). 

Relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și sporesc prestigiul 

instituțional și personal al celor implicați, dau un sens de utilitate timpului petrecut împreună și 

deschid perspectiva unor preocupări informale cu valoare formativă. Ambele au de câștigat dacă sunt 
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vizibile în comunitate şi, în special, dacă își atrag colaborarea unor parteneri de tip asociații 

profesionale, organizații nonguvernamentale, celebrități locale. Pornind de la premisa că părinții vor 

să ajute, dar nu întotdeauna știu cum, profesorii îi pot învăța pe aceştia cum să se implice mai eficient 

în educația copilului, în ceea ce priveşte comunicarea, programul zilnic al acestuia şi alte aspecte 

metodologice ce ţin de activitatea şcolară. 

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing, care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 

emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu 

rezultate cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de 

învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele 

comportamentale, ritualuri, ceremonii). Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie consistent, 

să provină din mai multe surse și să exprime specificul unității respective în peisajul educativ local. 

Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către toți agenții instituționali (sponsori, 

autorități, părinți, elevi) menține școala în atenția generală a comunității. Pentru realizarea acestui 

deziderat este indicat să se creeze în școală o atmosferă primitoare și expresivă, plasând la vedere 

materiale promoționale, produse ale activității elevilor școlii (intervenții în media, întruniri, 

festivități), să se realizeze proiecte comunitare în care să fie implicați şi elevii. Participarea elevilor 

şi a cadrelor didactice la concursuri naţionale ce vizează activitatea educativă, pagina web și 

revista școlii constituie exemple de bună practică în promovarea imaginii şcolii în comunitate.  

Plan de promovare a imaginii şcolii 

Obiective generale: 

• crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate;

• elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a

exemplelor de bună practică în managementul instituţional; 

• personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea

acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional; 

• colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice;

• promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea absenteismului şi a violenţei şcolare;

• susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc;

• susţinerea elevilor cu alte abilităţi;

• armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală; 

• promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de

descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

Acţiuni derulate şi măsuri care se necesită a fi impuse pentru a avea o promovare corectă 

şi benefică a imagii şcolii 

1.reactualizarea periodică a paginii WEB;

• asigurarea funcţionării site-ului şcolii, eventual realizarea unui forum de discuţii pe site;

• conştientizarea importanţei aplicării pachetului de sarcini pe probleme de comunicare şi relaţii

cu publicul; 

• reconsiderarea strategiei privind imaginea instituţională în rândul elevilor, părinţilor,

comunităţii; 

• organizarea şi distribuirea de responsabilităţi speciale legate de relaţia cu beneficiarii actului

educaţional. 

2. organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate:

• stabilirea unor legături cu alte instituţii din comunitate;
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• participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele comune ale societăţii

civile pentru realizarea proiectelor proprii - şcoală, instituţii publice locale şi judeţene; 

3. asigurarea transparenţei necesare participării responsabile a tuturor membrilor în structuri,

parteneriate, conducerea locală (părinţii, oamenii de afaceri), în ceea ce priveşte adecvarea ofertei 

educaţionale a şcolii la specificul comunitar (întâlniri, şedinţe cu caracter informativ, lucrativ, de 

analiză, de consultare); 

4. promovarea imaginii instituţionale – rapoarte evaluative întocmite de consilierul de imagine;

5. marketing educaţional - iniţierea, implementarea de acţiuni cu parteneri educaţionali,

comunitari, în vederea promovării ofertei educaţionale; 

6. monitorizarea activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare;

7. realizarea unor planuri operaţionale vizând relaţia şcoală-părinţi, ca factor determinant în

realizarea obiectivelor comune - şedinţe, întâlniri periodice cu părinţii elevilor „ problemă”; 

8. identificarea de oportunităţi la nivelul comunităţii locale pentru sprijinirea copiilor şi a

tinerilor proveniţi din familii cu resurse financiare reduse; 

9. iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să răspundă

socializării tinerilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici, personalităţi marcante); 

10. iniţierea de programe de formare a elevilor pentru realizarea unor proiecte în beneficiul

comunităţii - participarea la acţiuni organizate în scop umanitar; 

11. conlucrare cu reprezentanţii administraţiei publice locale în confirmarea reţelei şcolare şi

a planului de şcolarizare; 

12. identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii şi posibilităţilor de realizare în cadrul

legal existent şi cu resurse disponibile; 

13. elaborarea planului de dezvoltare a unităţii şcolare pentru satisfacerea nevoilor proprii şi

ale comunităţii locale; 

14. armonizarea mesajelor şi moderarea/ medierea/ prevenirea disfuncţiilor în relaţiile dintre

unitatea şcolară şi autorităţile locale; 

15. iniţierea de acţiuni vizând accesarea fondurilor comunitare - iniţierea de programe proprii

înscrise în Strategia Judeţeană privind Integrarea Europeană, conform planului operaţional propriu; 

16. întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului şcolar pentru crearea unui ambient favorizant

procesului de învăţământ; 

17. revista şcolii – promovarea ei în cadrul concursului anual de reviste şcolare, organizat de

ISJ Gorj, în mass-media şi pe site-ul şcolii; 

18. prezentarea activităţilor din şcoală în mass- media (Radio, TV şi presa scrisă locală);

19. sesiuni de comunicări ştiinţifice;

20. organizarea de activităţi de „loisir” pentru elevi (balul absolvenţilor de clasa a VIII-a,

Halloween, Carnavalul toamnei). 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Mesaroșiu Corina Georgiana   

Profesor Școala Gimnazială Poplaca - Sibiu 

Promovarea imaginii școlii trebuie să fie un deziderat al întregii comunități școlare, dar și al 

comunității din care școala face parte. 

Poate cu atât mai mult acest deziderat trebuie cu minuțiozitate realizat acum când vorbim de 

mutarea predării- învățării- evaluării  exclusiv în mediul online. 

Promovarea imaginii școlii întâmpină astfel un zid de rezistență reprezentat de mediul online, 

un mediu steril, impersonal, atipic. Însă în această perioadă se poate dovedi adaptabilitatea  ființei 

umane, capacitatea acesteia de a face față unor situații noi și de a continua procesul de învățare ce 

îmbracă o haină nouă. 

Părinți, profesori, elevi, reprezentanți ai comunității locale trebuie să contribuie în egală măsură 

la realizarea acestui deziderat. Colaborarea între școală-comunitate devine un reper de referință 

privind îndeplinirea obiectivelor educative și de promovare a imaginii școlii. Școala este locul în care 

elevii și profesorii construiesc un mod de a trăi împreună. Tocmai de aceea este necesar ca fiecare să 

contribuie în mod constant la îmbunătățirea mediului școlar și la promovarea imaginii școlii.  

Suntem de acord cu afirmația că viața școlii înseamnă mai mult decât a preda sau a învăța  ceea 

ce presupun materiile școlare, înseamnă pregătire pentru viață. Un pas important, pe care școala 

trebuie să-l facă este acela de a construi în interiorul ei o adevărată comunitate, un loc în care elevul 

și părintele să găsească un mediu stabil, cald, primitor, capabil să răspundă unei diversități de nevoi 

ale celor două categorii anterior amintite.  

Mediul online a rupt puțin țesătura pe care școala a încercat să o construiască de atâta timp, 

făcând într-o mai mare măsură loc individualismului. Climatul socio-afectiv existent a suferit mari 

distrugeri. Limbajul ectosemantic este foarte greu de identificat și de transmis din spatele unui ecran. 

Școala a funcționat să zicem așa pe ,,avarii,,.Totuși această perioadă de grea încercări a scos la iveală 

și aspecte pozitive, dascăli, elevi  și părinți s-au implicat enorm  pentru ca școala să fie în continuare 

creatoare de personalități, șlefuitoare de temperamente. 

 Pentru ca aceste realități să-și găsească un sol propice, într-o școală e necesară existența unor 

elemente comune: 

*împărtășirea unor valori comune

*susținerea reciprocă

*respectarea muncii și a posibilităților fiecăruia

*rezultate care să reflecte atât în performanțele individuale, cât și la nivelul întregului grup de

membri. 

Manifestarea interesului pentru ceilalți, dorința de a realiza ceva în comun prin contribuția 

tuturor, stimularea inițiativei sunt primii pași spre construirea unei comunități a școlii. Școala fiind o 
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micro-comunitate, trebuie să-și manifeste interesul pentru școală, pentru a demonstra interesul pentru 

comunitatea mai largă în care trăiești. 

Procesul de promovare a imaginii școlii trebuie să fie realizat permanent, îmbogățit, susținut 

continuu de către toți cei ce activează sau au legătură cu acesta. Ca orice proces, are perioade mai 

productive, sau dimpotrivă poate întâmpina diferite blocaje, printre care putem aminti: neexersarea 

unor competențe manageriale de către director, slaba implicare a unor cadre didactice, scăderea 

prestației unor dascăli și implicit al respectului comunității față de aceștia, lipsa de implicare din 

partea părinților sau a autorităților locale, incapacitatea școlii de a demara programe educative, 

proiecte, activități capabile să atragă membri ai comunității. 

Școala trebuie să se implice în multiple activități de tip educațional, cultural-artistic, sportive, 

de caritate, ecologice, voluntariat, etc. 

Deoarece am tratat până acum în plan teoretic aspecte privind promovarea imaginii școlii, vom 

încerca să trasăm câteva direcții privind identificarea unor mijloace practice de realizare a acestui 

proces: 

*promovarea școlii în mediul virtual

*promovarea unor aspecte particulare ale comunității (dansuri populare, meșteșuguri, texte

folclorice, expoziții, etc) 

*promovarea personalităților marcante ale comunității, care au absolvit școala și au contribuit

la promovarea imaginii școlii în sens restrâns și a comunității în sens larg. 
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PERSPECTIVE ALE EDUCAȚIEI INCLUZIVE 

ASUPRA COPIILOR CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE 

prof. psihopedagogie specială Mezin Daniela-Mărioara 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă “Aurora” Reșița 

Școala incluzivă se consideră a fi o soluție viabilă la problemele educaționale cu care se 

confruntă azi sistemul de învățământ. Educația incluzivă presupune determinarea și angajarea 

responsabilă de resurse pentru a veni în întâmpinarea și sprijinul nevoilor personale ale fiecărui 

educabil. Din ce în ce mai mult ne întâlnim în spațiu școlar cu elevi care prezintă dificultăți de 

învățare. Prin dificultăți de învățare vom desemna o sferă de largă cuprindere, de la probleme 

trecătoare la probleme permanente ale procesului de învățare, de la oscilații determinate de piedici de 

înțelegere sau insuficiența exersării până la probleme care necesită sprijin suplimentar. 

Studiile demonstrează că încercarea de a corecta sau a reduce dificultățile de învățare are o 

eficacitate limitată dacă nu se subsumă unui demers integrat de intervenție cognitivă, de limbaj și 

exprimare, de socializare, de experimentare și control. Condițiile necesare pentru a interveni asupra 

dificultăților de învățare se impun a fi respectate ținând cont de mai multe variabile, respectiv: 

✓ Cunoașterea copiilor: înțelegerea procesului propriu de dezvoltare a copilului, a evoluției

înregistrate în dezvoltarea psihofizică și intelectuală, a nivelului achizițiilor de cunoștințe și utilizării 

de imagini mentale, idei și simboluri, deprinderile și priceperile de comunicare verbală și gestuală, 

limbajul oral și scris, de calcul mintal etc. Este important, de asemenea, să știm și ce experiență 

personală are fiecare elev, interesele, sentimentele, mediul său de dezvoltare, punctele sale forte și 

nevoile sale, gradul de socializare și adaptabilitate la nou. 

✓ Metodologia didactică: se impune, pentru obținerea unui grad de eficiență dezirabil în

raport cu scopul acțiunii educaționale, focalizarea atenției pe: 

➢ formularea, individualizarea și organizarea unei sarcini didactice pentru fiecare elev, atât din

punct de vedere metodic cât și al suportului material; 

➢ proiectarea corectă și stabilirea timpul de execuție pentru fiecare sarcină didactică;

➢ maximizarea șanselor de rezolvare a fiecărei sarcinii de lucru prin exploatarea potențialului

individual și valorificarea experiențelor elevului; 

➢ corelarea aptitudinilor și interesele elevilor cu situațiile de învățare elaborate;

➢ implicarea activ-participativă în activitatea școlară a fiecărui elev și susținerea

motivațională a acestuia; 

➢ stimularea permanentă și valorizarea fiecărui elev de așa manieră încât fiecăruia să i se ofere

posibilitatea de a cunoaște și conștientiză succesul înregistrat printr-un proces de evaluare dinamică 

și autoevaluare corectă. 

În ceea ce privește nevoile educative de ordin general ce se impun în activitatea didactică, 

acestea se referă la un grad crescut de activism și implicare eficientă în actul de învățare pe de o parte 

și realizarea corelațiilor la nivelul dimensiunilor ce vizează: acțiunile de citit-scris, planificare, 

orientare, organizare și structurare, autocontrol și autodeterminare motivațională, asistență de 

specialitate, pe de altă parte.  

Abordarea incluzivă a dificultăților de învățare presupune atât cunoașterea și înțelegerea 

problemelor cu care se confruntă unii elevii la un moment dat, respective inadaptare școlară și sau 

socială, retard curricular, eșec școlar, cât și implementarea de strategii eficiente pentru rezolvarea 

acestora.  
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Din gama soluțiilor oferim spre exemplificare următoarele: 

✓ transformarea sălii de clasă/grupă într-un mediu de învățare interesant, confortabil, liber și

plăcut; 

✓ abordarea unei game diversificate de activități formale și nonformale pentru realizarea

învățării; 

✓ organizarea flexibilă a predării, învățării și evaluării în funcție de nevoile educabililor;

✓ construirea de situații de învățare diferențiată;

✓ acordarea sprijinului permanent tuturor elevilor în a învăța să învețe constructiv și practic-

aplicativ; 

✓ încurajarea activităților de cooperarea în defavoarea competiției;

✓ utilizarea de resurse pedagogice variate pliate pe nevoile și interesele elevilor (mijloace de

învățământ, metode și procedee didactice, forme de organizare a activității, tipuri de învățare, strategii 

de evaluare). 

Tipurile de intervenție pe care le putem accesa în cazul elevilor cu dificultăți de învățare sunt 

intervenția specializată pentru dizabilitățile de învățare și tulburările de limbaj (dificultăți severe și 

medii sau dificultăți specifice) și intervenția generală în clasa de elevi. Intervenția specializată se 

realizează prin adaptarea curriculară și individualizare.  

Termenul de individualizare se referă la tratarea individuală conformă cu particularitățile, 

caracteristicile individuale și generale, adecvarea de măsuri pedagogice menite a asigura eficiența 

învățării. 

Avem certitudinea că abordarea incluzivă a dificultăților de învățare susținută prin angajarea 

echipelor pluridisciplinare în identificarea de soluții și rezolvarea de probleme pentru fiecare educabil 

reprezintă o realitate a actului educațional și o necesitate a societății contemporane. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Chiș, V, Manea, D., Stan, C., Molnar, P, (2013), Abordări curriculare. Aplicații în

învățământul incluziv, Editura Eikon, Cluj-Napoca; 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Miclăuș Alina Tudorina   

Școala Gimnazială Nicolae Popoviciu Beiuș 

Ca educatori și cercetători în câmpul educației, trebuie să privim spre viitor. Ciprian Ceobanu 

Educația, alături de socializare, promovează și facilitează de fapt, în ultimă esență, dezvoltarea 

individului spre a deveni o persoană și un membru social sănătos, adaptat contextului său de viață. 

Predarea și învățarea la distanță pot lua numeroase forme în ceea ce privește structura utilizată, 

timpii și mijloacele media. Putem, astfel, vorbi despre învățare îmbogățită tehnologic, învățare cu 

suport multimedia, instruire asistată de calculator, medii de învățare virtuale etc.  

Relevante și accesibile pentru procesul educațional general și având o aplicabilitate foarte mare 

sunt însă următoarele trei tipuri de învățare: e-learning, blended learning și m-learning. 

1. E-learning

Învățarea electronică se referă la acea formă interactivă și cvasiautonomă prin care elevul are 

acces la cunoaștere (informații) nu prin medierea profesorului, ci prin ghidarea oferită de acesta. Se 

realizează în ritm propriu, prin observare, experimentare și descoperire, cu ajutorul resurselor 

tehnologice și digitale. 

2. Blended learning

Numit și „învățare hibridă”, acest model educațional se referă la îmbinarea unor metode și 

mijloace de predare-învățare atât online, cât și offline, în funcție de necesitățile și posibilitățile 

contextului (ce țin deopotrivă de educator și de elev). Îmbinând maniera tradițională de predare cu 

cea oferită de învățarea electronică, blended learning poate presupune, spre exemplu, transmiterea 

online către o parte din cursanți a ceea ce se predă la clasă cu o altă parte de cursanți, cu sau fără 

interactivitate între aceștia. 

3. M-learning

Cunoscut și drept „învățare mobilă”, acest tip de predare-învățare se referă la posibilitatea de a 

învăța oriunde și oricând, indiferent de conectivitatea legată prin cablu – practic, grație mijloacelor 

digitale wireless și mobile. Este tipul de învățare realizată pe dispozitive portabile, interactive, 

conectate și individuale. Din aceste puncte de vedere, m-learning este un tip de învățare ce permite și 

mai mult personalizarea procesului de învățare, dar și responsabilizarea elevului, care poate accesa 

informația indiferent de momentul zilei ori de locul în care se află. 

   Pedagogia modernă, ține cont de particularitățile elevilor și se adresează în mod direct lor, 

luând în considerație importanța transformării atât a rolului elevului, cât și a profesorului. Din acest 

punct de vedere, elevul devine participant activ al procesului de educație, iar educatorul un ghid de-

a lungul acestui demers, precum și un facilitator al mediului educațional. Pentru a stimula gândirea 

copiilor și pentru a le asigura condițiile propice bunei dezvoltări a autonomiei și responsabilității, este 

necesar astfel ca tehnica pedagogică să se bazeze pe un model ce ia în calcul formarea din perspectiva 

individuală a beneficiarului, iar interactivitatea este cuvântul-cheie al acestei transformări.  
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Promovând un model de tip reflexiv-intuitiv, combinat cu metode ce presupun interacțiune cu 

grupul și activitate didactică dinamică, pedagogia interactivității se construiește în jurul implicării și 

experimentării directe și active din partea elevului, realizând astfel o pregătire pertinentă pentru 

integrarea în societate. Pedagogia modernă este, așadar, în primul rând colaborativă, din punctul de 

vedere al dinamicii interacțiunilor, indiferent că este vorba de parteneriatul copilului cu profesorul 

sau cu grupul de colegi. Pentru realizarea cu succes și cu cât mai mare eficiență a demersurilor de 

predare - învățare la distanță utilizând mijloacele tehnologice și digitale, următoarele tehnici au fost 

selectate ca fiind unele dintre cele mai simple și adecvate contextului în care se realizează 

interacțiunea educativă și aplicate de către școala noastră.  

1. REFLECȚIA PERSONALĂ – simplificat

Metoda reflecției personale poate fi aplicată atât în format adaptat offline (prin fișe de lucru 

individuale), cât și în format online, în timpul oricărui tip de activitate realizată și pe marginea oricărui 

tip de subiect. Este o metodă didactică bazată pe limbaj și pe dialog intern care presupune utilizarea 

gândirii în mod activ în direcția structurării informațiilor și a elementelor experienței educative. 

2. JOCUL DE ROL

Ca metodă didactică, jocul de rol este în sine o tehnică interactivă, care stimulează gândirea,

antrenează imaginația și limbajul, dar mai ales consolidează buna dezvoltare a abilităților de 

relaționare și de empatie prin transpunerea elevului în „pielea” diferitelor personaje sau roluri jucate. 

3. METODA PUNCTELOR CARDINALE și a CUBULUI

Metoda aceasta se referă la structurarea activităților în funcție de o serie de repere prestabilite

și la care activitatea didactică încearcă să răspundă. Aceste criterii de organizare a activității se pot 

referi la:  

• Abilitarea informațională / cognitivă;

• Abilitatea comportamentală / socială;

• Abilitarea intrapersonală / emoțională;

• Abilitarea practică / motrică.

Este de reținut și faptul că, atâta timp cât metodele de instruire rămân neschimbate, indiferent 

de mediul de învățare (online sau offline), și rezultatele vor rămâne pe măsură. Acest lucru atrage 

atenția asupra necesității adaptării din interior a abilităților personale de pedagogie pentru a sprijini 

în mod activ și dedicat învățarea, atât din partea elevului, cât și a cadrului didactic.  

Nu trebuie să uităm că utilizarea tehnologiei și a resurselor digitale este doar un alt mijloc – în 

acord cu tendințele contemporane – prin care educația eficientă poate fi realizată, învățarea devenind 

deopotrivă un scop și un proces educativ. „Eficiența utilizării computerului este în strânsă relație cu 

priceperea și creativitatea umană”, afirmă Ceobanu (2016, p. 113), referindu-se deopotrivă la faptul 

că tehnologia este atât produs al acestor două calități și abilități umane, cât și mijloc de exprimare 

continuă a lor.  

Cercetările din domeniul psihopedagogiei afirmă că utilizarea tehnologiei în procesul de 

învățare a susținut și îmbunătățit performanțele elevilor, spre exemplu, metoda învățării asistate de 

calculator conducând la rezultate mai bune în utilizarea acestuia în demersurile educaționale și fiind 

un veritabil suport de construcție a cunoașterii. Așadar, tocmai de aceea educația online și predarea 

la distanță presupun evoluția rolului profesorului și a activității sale, îmbogățind arta pedagogică și 

întreaga interacțiune profesor-elev, reprezentând întotdeauna o relație definită de cei doi „actori” ai 

săi și prin acțiunile și atitudinile acestora. 

Bibliografie:  

Ceobanu, C. (2016). Învățarea în mediul virtual. Iași: Polirom. 

Tehnici de predare la distanță, Braistorming Consulting & Cronica de Psihologie 
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Premisele învățării online - 

Importanța activităților educative    

realizate pentru promovarea imaginii școlii 

Autor: Miclăuș Maria-Anca 

Astăzi, mai mult ca oricînd, educația are ca deziderat fundamental, pregătirea copilului pentru 

viață, pentru cerințele existente și viitoare legate de activitatea profesională, de viața socială și 

culturală. Școala îl formează pe om ca persoană care tinde să se autorealizeze, să se autodepășească, 

îl formează ca membru al familiei și al colectivității. 

”Progresul se face, nu prin respectarea tradițiilor, ci prin contestarea traseului bătătorit.” Idealul 

educațional al școlii românești vizează formarea personalității autonome și creative, a acelei 

personalități care să anticipeze viitorul, să transforme prezentul în direcția anticipării sale, să 

descopere și să rezolve situații împreună cu ceilalți. 

Acum, mai mult ca oricând, suntem invitați să punem în practică aceste principii ale pedagogiei 

moderne. Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” 

este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca 

şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este 

de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la 

nevoile înschimbare ale “clientilor”. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care 

seproduc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea 

transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica 

răspunsurile adecvate. 

Criza poate fi o oportunitate pentru o transformare pozitivă foarte interesantă. Învățarea online 

sau hibrid poate fi chiar ceea ce au nevoie copiii, practic, pentru viitorul lor: de autonomie și 

responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență.  

Cheia nu e să facem mai mult, ci să facem ce putem, cu îngăduință și ajutor: reușim împreună. 

Familia și școala trebuie să împartă responsabilitățile în educarea copiilor. Ambii au un rol 

fundamental în dezvoltarea integrală a copilului.  

Colaborarea familiei cu grădinița/școala are o importanță majoră, cu efecte pozitive asupra 

elevilor, părinților, profesorilor, școlii și comunității. 

Între familie și școală trebuie să existe o comunicare foarte strânsă. Dacă un profesor vrea să 

educe, trebuie să colaboreze cu părinții, pentru ca efortul pe care îl realizează la clasă să aibă 

continuitate și în restul zilei.  

Atât școala cât și familia sunt responsabile de: 

*Transmiterea de norme, valori și obiceiuri;

*Dezvoltarea autonomiei copilului;

*Transmiterea de cunoștințe, formare de deprinderi;

*Învățarea responsabilităților;

*Autoeducația;
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Succesul poate fi garantat prin activități succinte, variate care să corespundă nevoilor și 

particularităților de vârstă și individuale, atractive și mai ales practice și nu în ultimul rînd să apelăm 

la metode de captare a atenției moderne și tradiționale în funcție de fiecare situație de învățare. 

De aceea sunt foarte importante activitățile didactice on line, prin aceste activități arătăm 

”clienților” (beneficiarilor educației) ceea ce avem mai bun și asfel, implicit contribuim la imaginea 

institutiei de învățămînt din care facem parte. 

Bibliografie: 

1. Cucuș, Constantin- ”Pedagogie”, Ed.Polirom Iași.

2.Ionescu,M/ Radu,I – ”Didactica modernă”, Ed. Dacia Cluj, 2001.

3. Convorbiri didactice Nr. 15/ martie 2017, internet

4. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi

autonomie instituţională, internet. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. preşcolar: Micula Lavinia-Adriana 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 45, Oradea, judeţ Bihor 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.  

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este 

liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala 

să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de 

ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile 

în schimbare ale “clientilor”. 

 Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar 

şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 

deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru promovarea 

şi atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună imagine 

posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi 

cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. 

Nevoile lui sunt centrale. Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea 

transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica 

răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 

forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an 

la an. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce ţine pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată

de angajaţi-cadre didactice. Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de

interferenţă a reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a

evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor

mesaje. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.
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De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale

, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale;  

• promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă,

internet). 

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în anul şcolar 

curent, a fost următoarea:  

-transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi

programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte 

educaționale derulate;  

-promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin  pagina web a grădiniței;

-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2020-2021 (în grădiniță şi în

afara ei) . 

 Bibliografie: 

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (P.R.E.T.) 
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PREDAREA ONLINE - O NECESITATE ÎNTR-O PERIOADĂ DE CRIZĂ 

PROF. MIERCAN ELENA, COLEGIUL ENERGETIC, 

RM. VÂLCEA, JUD. VÂLCEA 

Tehnologia vine cu dezavantajele sale. Dispozitivele care se prăbușesc fără avertisment, 

căderea conexiunii la internet și blocarea platformelor pot însemna dezastru pentru lecții, mai ales 

atunci când profesorul acoperă informații importante sau când elevii se află într-un moment crucial 

al cursurilor lor. Același lucru se poate spune atunci când fie profesorul, fie elevul tocmai și-au 

început cursul și nu au alocat timp adecvat pentru a verifica modul în care funcționează platforma. A 

nu fi familiarizat cu software-ul poate crea întârzieri inutile care au un impact negativ asupra 

experienței de învățare. Acest lucru poate fi combătut citind ghidurile utilizatorului și asigurându-vă 

că funcționalitatea a fost testată înainte de începerea lecțiilor. 

Într-o sală de clasă fizică, este adesea mai ușor să îi încurajați pe elevi să se concentreze asupra 

sarcinii la îndemână și să nu se distragă. Când lucrează din propriile case, este posibil să existe și alte 

lucruri care să le atragă atenția de la lecție. Desigur, într-o sală de clasă fizică, elevii se pot distrage 

unii pe alții și este ușor de evitat într-o lecție individuală. Dar mesajele care apar pe ecranul 

computerului, animalele de companie care sar pe tastatură și copiii care strigă în fundal, pot face ca 

atenția elevului să alunece. 

Profesorii care nu îmbrățișează pe deplin schimbările și progresele tehnologice pot găsi 

dificultăți să funcționeze bine într-un mediu online. Abordarea online a predării trebuie să fie ceva în 

care profesorul se simte încrezător și pozitiv în ceea ce privește dacă vor reuși; intrarea într-un mediu 

online care se simte anxioasă, iritată de tehnologia sau ferm împotriva acesteia va provoca doar mai 

multe probleme. Cel mai bine este să ne amintim că utilizarea tehnologiei va continua să crească în 

mediile educaționale și timpul pentru a evita aceasta a trecut cu adevărat. Învățarea de a folosi o gamă 

largă de tehnologii poate aduce beneficii CV-ului profesorului și îi poate face mai atrăgători pentru 

rolurile profesionale în viitor. 

Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic asupra calității educației.  Practic, mult din 

calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor: 30% din succesul învățării depinde de 

comportamentul profesorului. Așadar, la competențele pe care fiecare profesor le dezvoltă în relația 

cu elevii săi, iar această relație continuă să fie la fel de importantă și în mediul online. Intercalarea 

conținutului multimedia și a materialelor de învățare online cu teste scurte, la intervale de timp 

regulate, pot îmbunătăți implicarea elevilor. Cercetările au arătat că utilizarea acestor teste a redus 

aproape la jumătate (42%) distragerea elevilor cât și creșterea considerabilă a notelor obținute de 

aceștia. 

În situația în care suntem astăzi, statul asigură concediu unuia dintre părinți pentru a se putea 

ocupa de educația copiilor. Profesorii pot lucra cu aceștia în această perioadă pentru educația celor 

mici. Ei pot veni cu instrucțiuni clare în online, iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în offline. În 

felul acesta se pot dezvolta relații între școală și familie, părinții pot înțelege mai ușor și pot empatiza 

mai mult cu efortul unui cadru didactic. Se dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte. Părinții pot 

explora împreună cu copiii diferite platforme, instrumente online și astfel învățarea se petrece și la 

adulți. 

Adaptarea la predarea în online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 

materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au 

predat cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc 

să împartă din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin. Vă vom ține la curent cu exemple și 

povești de succes din activitatea online a profesorilor. 
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Mutarea cursurilor în online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, 

folosindu-și la maxim creativitatea. Totodată, mutarea temporară a procesului de învățare pe online, 

poate susține ritmul învățării și poate crește încrederea elevilor în capacitățile și resursele proprii 

pentru a fi autodidacți (de altfel, învățarea continuă pe tot parcursul vieții adulte este guvernată de 

capacitatea de a fi autodidact). 

Confortul e crescut fiind într-un spațiu personal, atât poate pentru elev cât și pentru profesori. 

Nu mai există gălăgie, la nivel de management al clasei dinamica se schimbă iar părinții pot asigura 

cadrul potrivit pentru învățare. Copiii au mai  mult timp de odihnă, nu trebuie să se mai trezească 

foarte de dimineață pentru a lua mijloace de transport în comun, se reduce din gradul de oboseală, 

părinții pot monitoriza mult mai îndeaproape stilul alimentar pe care îl adoptă copiii. 

Mulți profesori se panichează și se simt copleșiți, crezând că trebuie să conceapă un întreg curs 

online, cu toate opțiunile disponibile. Nimic mai fals! Nu instrumentul de lucru sau manualul 

contează, ci învățarea! 

Crizele de genul pandemiilor produc schimbări instantanee, fără să ne ofere mult timp pentru 

pregătiri. Puteți construi pe măsură ce cursul se desfășoară, săptămână de săptămână, experimentând, 

perpetuând ce funcționează și renunțând la ceea ce nu merge. 

Iată un proces în patru etape pentru conceperea lecțiilor online: 

1. Începeți cu obiective/rezultate ale învățării cuantificabile, desprinse din lecțiile normale.

2. Găsiți materiale de curs corespunzătoare acestor obiective. Probabil că elevii au manualele

acasă. În caz contrar, intrați pe Internet și căutați videoclipuri YouTube, filme, cărți electronice și 

site-uri web cu ajutorul cărora să-i faceți receptivi față de obiectiv. 

3. Elaborați o activitate de învățare bazată pe aceste materiale, pentru a contribui la atingerea

obiectivului de învățare. Printre acestea se numără teste de verificare a gradului de înțelegere, 

rezumate ale capitolelor, scurte eseuri, desene sau exerciții în domeniul artelor vizuale. O altă 

modalitate bună de a-i angrena pe elevi sunt prezentările elevilor. Cu toate acestea, nu totul trebuie 

să fie „în direct”. 

4. Asociați activității de învățare metode de evaluare, feedback și notare, astfel încât elevii să

știe a) ce obiectiv urmăresc, b) cum îl pot atinge și c) când l-au atins. De mare ajutor este clarificarea 

formatului folosit (jurnal de învățare, portofoliu de proiect, test) de la început. 

Atât mediile de predare online, cât și offline oferă o serie de avantaje și provocări, astfel încât 

alegerea căreia este potrivită pentru dvs. poate fi dificilă. 

Profesorii ar trebui să ia în considerare informațiile din această postare pe blog, precum și viața 

lor profesională, viața personală și preferințele personale, pentru a-i ajuta să decidă care este ruta cea 

mai potrivită pentru ei. Pentru profesorii care preferă să lucreze într-un mediu tradițional de sală de 

clasă, merită totuși să ia în considerare implementarea mai multor tehnologii pentru a îmbunătăți 

călătoria de învățare - tehnologia va continua să devină un instrument didactic mai esențial, indiferent 

dacă profesorul se simte pozitiv sau nu cu privire la acest lucru. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Nedelcu Mihaela,      

Liceul Tehnologic, Petrol, Moreni, Jud. Dâmbovița 

Pandemia a impus mutarea educației în mediul online, iar școala a trebuit să se reorganizeze, 

să se reinventeze pentru a-și păstra imaginea bună în comunitate. 

Școala este o organizație care se schimbă în permanență, nu este statică. Şcoala arăta într-un fel 

acum 100 de ani, în prezent s-a schimbat, a evoluat, se folosesc alte metode, alții sunt copii, altele 

sunt metodele de predare, în prezent elevul are un rol activ în propria educație. Şcoala ca și instituție 

a fost supusă și ea schimbărilor și la rândul ei a trebui să învețe, să se adapteze noilor cerințe., mai 

ales în mediul online. Profesorii au trebui să se reinventeze și să se adapteze mediului online, astfel 

încât lecțiile să nu fie plictisitoare, ci din contră să-I atragă pe elevi, iar pentru acest lucru, cadrele 

didactice au făcut cursuri de perfecționare, au folosit metode active-participative, au învățat să 

utilizeze platform pe care nu le-au mai utilizat etc.  

Specificul școlii decurge în esență din faptul că ea este investită cu funcția de a produce învățare 

și-și structurează toate celelalte aspecte organizaționale și functionale în aceasta direcție. Se poate 

spune ca într-o mare măsură întreaga „arhitectura organizațională” a școlii se supune logicii 

proceselor pedagogice. Ceea ce apropie școala de alte organizații este caracteristica ei de organizație 

care învață. Ceea ce o deosebește este ca ea produce învățare. Din această trăsătură, de organizație cu 

dubla deschidere (învață și produce învățare) decurg o serie de particularități care 

configurează specificul școlii ca organizație. 

Școala dezvoltă două funcții: una primară, constând în livrarea de servicii educaționale elevilor 

și produse societății: alta, secundară, furnizează populației din zona modele atitudinale, 

comportamentale, norme morale etc. 

Organizația scolară este un sistem deschis. Sistemul deschis al învățământului presupune 

existența în cadrul lui a unor „fluxuri de intrare” și a unor „fluxuri de ieșire”, adică a unor „input-uri” 

și „output-uri”. De aceea, un sistem de învățământ trebuie să fie apreciat după modul în care „ține 

pasul” cu evoluția socială și în funcție de satisfacerea nevoilor sociale în domeniile pregătirii cadrelor 

și dezvoltării omului. 

Poziția individului în organizație se caracterizează printr-o dublă tendință: pe de o parte, el își 

dorește satisfacerea aspirațiilor personale; pe de altă parte, el trebuie să răspundă solicitărilor 

organizaționale, să se integreze în piramidă ierarhic. Elevul care se integrează în sistemul de cerințe 

a școlii, poate fi recunoscut în colectivitatea școlară sub un dublu aspect: adaptat la cerințe și 

participant la dezvoltarea organizației; 

Ca organizație socială,școala este, în același timp, un sistem formal și un mediu de relații 

interpersonale informale. Este formală prin faptul că prescrie reguli și norme, sancționează conduitele 

individuale prin raportare la regulament, prin proceduri de control. Dar dezvoltă, chiar în acest cadru 

formal, relații de prețuire, simpatie, antipatie, alegere și respingere între elevi sau între elevi și 

profesori. 

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a 

pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul 

învățării online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai 

puțin eficient. 

Există avantaje și dezavantaje ale utilizării tehnologiei în clasă. Programele de învățământ 

încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează noi metode de predare. Pe de o 
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parte, tehnologia îi permite profesorului să experimentezi în pedagogie, să reorganizezi sala de clasă 

și să implici mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate distrage atenția 

și poate încuraja înșelăciunea. 

Elevii sunt nativi digitali., fiindc¸elevii de astăzi au crescut cu tehnologia. 

A avut loc o trecere rapidă, de la paginile cărților la cărțile online. De exemplu, volumele de 

enciclopedii, mult apreciate de generațiile trecute, au devenit acum mai învechite, deoarece aceste 

cunoștințe sunt ușor accesibile prin internet și CD-ROM-uri. Copiii învață cum să folosească noile 

tehnologii mai repede și mai bine decât părinții lor. 

Ca profesor, am început să încorporez platformele digitale în demersul didactic și am constatat 

că folosirea acestora poate să-i implice pe elevi foarte bine în cadrul orei. Astfel, pentru a încuraja 

participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată pentru a completa planurile de lecție cu 

materiale digitale, videoclipuri, știri, discuții online. 

Avantaje ale învățării online: 

-Oferă o alternativă la clasele tradiționale.

-Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația

și autodisciplina. 

-Se obține un feedback instantaneu.

-Învățare este mai activă, fiindcă toată lumea este obligată să se implice în lecţiile online;

-Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații și

manuale electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala 

de clasă. 

-Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare.

-Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, pot

împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. 

-Întarirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare. Elevii sunt mai motivaţi, fiindcă tehnicile

folosite sunt mult mai appreciate de cătr ei. 

-Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate. În mediul online, fiecare elev își doreşte

să concureze cu ceilalţi, să fie apreciat şi să se autodepășească. 

-Dezvoltarea culturii vizuale. În predarea online, accentul se pune pe vizual şi se dezvoltă foarte

mult calităţile vizuale. 

-Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea. Elevii se implică

mai mult, fiindcă sunt conştienţi că piața de muncă actuală solicită cunoştiinţe IT. 

-Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de

realizare de grafice, de tabele. Elevul poate afla rezultatul la un test instantaneu, poate vedea greşelile 

şi este mult mai sigur că nu a fost evaluat în mod subiectiv. 

-Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea

în funcţie de secvenţa anterioara. Cadrul didactic trebuie să dea feedback fiecărui elev atunci când 

acesta predă o temă, un proiect sau dă un test. 

Dezvantaje ale învățării online: 

-Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față

reală între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă 

vine cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și 

construiască respectul de sine și încrederea și maturitatea emoțională. Profesorul îşi cunoaște mult 

mai bine elevii, ştie calităţile fiecăruia şi îi poate dezvolta fiecăruia abilităţile, în timp ce ăn mediul 

online se instalează o barieră, o distanţare, mai ales în clasele de început. 

-Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor

și au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a 

crescut și volumul lor de muncă. Practic, volumul de muncă al cadrului didactic s-a dublat, fiindcă 

acesta trebuie să creeze mijloace didactice attractive care să susţină demersul didactic. 

-Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate, atunci cînd

aceştia au de realziat un proiect. 
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-Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online.

 Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 

-Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis.

-Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului profesor–elev;

-Utilizarea la întâmplare a calculatorului, tabletei, telefonului, fără un scop precis în timpul

orelor, poate provoca plictiseala, monotonie; 

-Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună

parte a populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună. 

-Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică.

-Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai

multe dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este 

important să se ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate. Este clar că avantajele sunt 

mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna relația profesor-elev, 

pentru că acolo are loc educația. 

Cert este faptul că nicio tehnologie din clasă nu poate înlocui profesorii talentați şi bine 

pregătiţi. Trebuie să recunoaștem că învățământul este într-o etapă de modernizare, schimbare și 

adaptare la condițiile date. De asemenea, trebuie să recunoaștem că unii profesori se adaptează mai 

greu tehnologiilor online și sunt oarecum depășiți de situație, unii învăță din mers sau chiar de la 

elevii lor folosirea unor platforme școlare. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 
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Promovarea imaginii şcolii -şcoala online 

Opincariu-Mihinda Mihaela    

Colegiul Naţional H.C.C.” Alba-Iulia şi Liceul Tehnologic ,,Alexandru Domşa” 

Prin natura sa educaţia trebuie să răspundă exigenţelor cerute de evoluţia realităţii naţionale şi 

internaţionale. Realitatea contemporană demonstrează că rolul şcolii a devenit tot mai complex 

datorită necesităţii împletirii şi corelării acesteia cu alte segmente ale socialului pentru a creşte 

importanţa acestei instituţii specializate1. 

Sistemul educaţiei din Romania oferă un impresionant serviciu public şi este angajat într-o 

schimbare profundă pentru a ameliora calitatea învaţării, predării şi evaluării. Ministerul Educatiei şi 

Cercetării a iniţiat schimbări importante în toate sectoarele sistemului educaţional şi a întreprins paşi 

semnificativi spre reformă institutională şi legislativă prin înfiinţarea Consiliului Naţional pentru 

Curriculum, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare etc.  

Modelul educaţional promovat în contextul actualei reforme a învăţământului corespunde unei 

pedagogii active şi interactive, unor practici pedagogice centrate pe elev şi pe activitatea de învăţare 

individuală sau colaborativă a acestuia.  

Statutul elevului, interacţiunile sale cu cunoştinţele şi cu profesorul sunt reconsiderate şi 

revalorizate: faţă de învăţământul tradiţional, care considera că primordial este raportul profesor 

cunoştinţe, în actuala reformă educaţională este plasat în centrul educaţiei raportul elev-cunoştinţe.  

După o perioadă lungă, în care, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, învăţarea a fost 

concepută şi fundamentata exclusiv pe materia de studiu, presupunând asimilarea unui volum de 

conţinuturi prestabilite, ordonate în mod rigid, actuala reformă educaţională a inversat perspectiva 

strategică şi metodologică asupra procesului de instruire şi promovează o instruire interactivă, punând 

accentul pe cel care învaţă şi pe procesul învăţării pe care acesta îl parcurge2. 

Promovarea imaginii unităţii şcolare în care funcţionează fiecare cadru didactic reprezintă 

premisa unei bune colaborari între partenerii educaţionali: şcoală-elevi-familie. 

Desi educaţia în România este obligatorie, elevul este cel care îşi va alege şcoala pe care vrea 

să o urmeze în funcţie de resursele de care dispune sau de oferta educaţională a instituţiei. 

Educaţia care se desfăşoară în mediul online a determinat promovarea nelimitată a instituţiilor 

şcolare. Pentru a face faţă noii provocări cadrele didactice au fost nevoite să urmeze numeroase 

cursuri de formare online, care au dus şi la creşterea prestigiului şcolii.  

Imaginea pozitivă a unei instituţii şcolare se datorează atât rezultatelor bune şi foarte bune 

obţinute de elevi la concursuri, olimpiade, evaluări şi examene de bacalaureat cât şi publicării tuturor 

reuşitelor cu ajutorul site-urilor, platformelor, email-urilor care ţin la curent părinţii cu ceea ce se 

1   c ş  . (2002), Pedogogie,  dit    P  i   , B c   şti 
2 Brehar Mariana (2009), Reforma curriculară concept de bază a reformei învăţământului 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1006



întâmplă în şcoală şi ajută la promovarea activităţilor, implicit a unităţii şcolare în mediul online şi 

nu numai. 
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Promovarea imaginii şcolii – Școala online – editia 2021 

“Educația on-line – sistem de gestionare a învățării” 

Prof. inv. primar MIHAELA ZENOVIA MIU 

Liceul de Arte “I. St. Paulian”, Drobeta – Turnu Severin 

Cu sigurantă, in toată această perioadă ne-am pus deseori intrebarea „Școala online afectează 

copiii la fel ca plecarea părinților la muncă în străinătate? Cum procedăm?” 

Am fost interesată  în mod direct de educația online implicată fiind in procesul instructiv-

educativ și de fenomenul de e-learning, ba chiar pledând pentru digitalizare în învățământ și nu numai, 

pentru că dispunem, chiar și în România, de niște metode de e-learning despre care nici nu știam că 

există și care pot influența semnificativ educația online, metode care pot ajuta profesorii să comunice 

mai bine în condițiile date, să mențină interesul, să coordoneze proiecte, iar pe elevi să se orienteze 

mai clar și mai rapid. 

„Abandonul tehnologic” și situațiile nefericite din țara noastră în care familiile nu reușesc să 

pună la dispoziție copilului mijloacele și device-urile necesare învățării, iar statul nu ajută câtuși de 

puțin în acest sens. Acestea sunt lucruri care într-adevăr ne depășesc, dar ce facem cu restul peisajului 

care poate fi îmbunătățit substanțial? 

Un lucru e cert. Nu trebuie nici să idealizăm, nici să demonizăm platformele de învățare 

virtuală. Trebuie să le verificăm. Dacă e-learningul nu era prezentul forțat, oricum era viitorul. Poate 

nu atât de devreme la nivelul învățământului obligatoriu, dar cu siguranță în alte domenii și în 

dezvoltare personală. De ce n-am putea împrumuta niște strategii de învățare online și să vedem dacă 

funcționează și când vine vorba de materii școlare cu o programă mai rigidă? 

Și cum pot site-urile de educație online să susțină aceste eforturi? Ajutând la organizarea 

informației și oferind tool-urile necesare. Mai exact, oferind un LMS (sistem de gestionare a 

învățării), adică un spațiu digital unde profesorul poate încărca lecțiile, suporturile de curs, materialele 

ajutătoare în format text, iar mai apoi în format video, unde se filmează explicând, predând, 

exemplificând, ori unde înregistrează ecranul calculatorului pentru a se folosi de surse online (spre 

exemplu, la anatomie poți accesa de pe internet desene 3D pentru a arăta mai bine). 

Ședințele ZOOM pot fi și ele urcate, ulterior, în acest „dulap al clasei” virtual, iar ele, fiind 

sprijinite de materiale anterioare, se pot baza mai mult pe conversație, pe interacțiune, pe debate, fără 

ca profesorul să monopolizeze discuția, ceea ce ar scădea drastic interesul elevilor. 

„controlul asupra elevilor”, „responzabilizarea lor”, despre capacitatea lor de „a-și menține 

atenția și concentrarea timp îndelungat în fața ecranului”, despre „puterea persuasivă a comunicării 

directe”, sunt lucruri care sunt prioritizate într-un LMS. Profesorul nu mai trebuie să fie 3 în 1, să 

predea, să asculte / evalueze și să creeze interacțiune într-o singură oră pe ZOOM, putând să se axeze 

pe ultima parte, adică pe nevoile elevului, pe întrebările și nelămuririle lui, pe debate, pe feedback 

etc, urmărind interesul, implicarea și responsabilizarea acestuia. 

Profesorul poate astfel, sau cel puțin mult mai eficient ca înainte, dacă nu complet, să 

restabilească „relația de învățare cu elevii, precum și să realizeze din actul educațional o experiență 

interesantă, captivantă, atractivă și conectivă”, problemă pusă în același articol. 

De asemenea, temele elevilor, referatele și proiectele pot fi urcate și ele în platforma LMS, pe 

profilul fiecăruia, doar profesorul având acces la materialele tuturor, putând să urmărească mai ușor 

procesul și ritmul de învățare al fiecărui elev în parte. În același LMS, profesorul își poate crea un 

spațiu personal de notițe, o agendă virtuală unde trece observațiile, sau un catalog-excel orientativ. 

Nu în ultimul rând, printr-un LMS profesorii au puterea de a schimba într-o oarecare măsură 

„fenomenul îngrijorător”, elevii nu vor să învețe conform cerințelor școlii, întrucât școala nu oferă un 

proces de învățare corespunzător caracteristicilor lor și modului în care învață noile generații – mai 
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vizual, mai interactiv și foarte colaborativ. Dar pentru asta, profesorilor trebuie să le ajungă la urechi 

și să primească și ei, la rândul lor, imboldul de a ieși din algoritmul tradițional. 

Afectează școala online copiii? Așa cum este acum, fără doar și poate. S-a concretizat brusc, 

fără testarea anterioară a metodelor pe diferite categorii de elevi, fără o implementare treptată, cu 

fricile societății în ceea ce privește mediul online, fără cunoștințe generale despre e-learning, fără 

educarea părinților în acest sens. Vorbim de școală online ca program național în 2020-2021, când cu 

un an în urmă nimeni nu se gândea că va fi nevoie sau că ar fi posibil. 

Sigur că poate fi traumatică pentru cei care nu au nici măcar posibilitatea să citească, dar asta 

nu înseamnă că mediul virtual în sine e de blamat, nu trebuie să ne grăbim să dăm vina pe niște soluții 

în lipsa cărora școala nu s-ar mai putea desfășura deloc în timpul pandemiei de COVID-19. 

Din contră, aceste metode nu au avut nici măcar un an la dispoziție pentru a înlocui complet un 

sistem care a evoluat timp de sute ani. Și totuși, e-learningul, chiar și în condițiile acestea, reprezintă 

o alternativă decentă. Vă dați seama la ce rezultate se poate ajunge dacă totul este gândit din timp și

procesat corect?

Bineînțeles că nu va putea niciodată substitui total și definitiv învățământul tradițional, ar fi și 

nefiresc. Dar acum trecem printr-o perioada nefirească, de confuzie, și trebuie să ne folosim tot ce 

avem la îndemână pentru a reda elevilor atât o experiență asemănătoare cu cea a anilor trecuți, cât și 

o nouă paradigmă a educației, centrată pe comunicarea cu elevul, pe studii mai aplicate, pe planurile

de viitor (de la o vârstă încolo) și, mai ales, pe integrarea acestuia.

Bibliografie: 

1. Mosoiu O. - “Ghidul pentru recunoasterea competentelor dobandite prin voluntariat”,

Bucuresti, 2011 

2. Iosifescu S. – “Calitatea educatiei – concept, principii, metodologii”, Bucuresti, 2008.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN ACTIVITĂȚILE ONLINE 

Profesor înv. preşcolar: Mihai Maria-Claudia 

Școala Gimnazială „Ion Bianu” Valea Lungă (G. P. N. Valea Lungă) 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Educația este obligatorie, dar din 

fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. Fiecare este liber să aleagă. Informarea nu este de 

ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile 

în schimbare ale “clienților”. Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele 

umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este 

garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa nu poate funcţiona bine fără sprijinul 

comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă 

tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea 

educaţiei formale. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Pentru 

a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi în 

continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior. 

Desfășurarea cursurilor online a creat multe discuții pe piața educației în ultimii ani. Profesorii, 

instituțiile și editorii educaționali care nu îmbrățișează schimbarea tehnologică riscă să fie lăsați în 

urmă. Indiferent dacă oamenii privesc pozitiv sau negativ cu privire la preluarea tehnologiei în clasă, 

este o dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită. Dar, în timp ce ne grăbim să ne creștem utilizarea 

tehnologiei în mediul educațional, am luat în considerare în mod corespunzător avantajele și 

dezavantajele.  

Modalitatea eficientă şi viabilă prin care comunitatea poate să răspundă solicitărilor din 

sistemul educaţional, fie el chiar și online, este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest lucru 

rămânând un instrument valoros al grădiniţei-în general şi un mare câştig pentru educaţia copiilor-în 

special. Copilul creşte şi se dezvoltă într-un mediu deosebit. Educatoarea este cea care trebuie să 

iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un 

proiect valoros pentru toate părţile implicate. Iniţierea şi derularea de activităţi online în parteneriat 

reprezintă o provocare pentru educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism 

în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor.  

Inițierea și desfășurarea unui proiect de parteneriat online cu familia înseamnă a stăpâni arta de 

a şti să faci o schimbare: 

➢ înseamnă să găseşti modul optim pentru a atinge un scop;

➢ să poţi conduce efectiv resursele disponibile pentru a atinge scopul;

➢ să identifici just competenţele persoanelor implicate în proiect şi să le utilizezi

corespunzător, 

➢ să combini atitudini, abordări şi tehnici online ce se aplică la o gamă largă de sarcini propuse,

➢ să fii capabil să gestionezi cu succes schimbarea pentru a-i prezerva valoarea de câştig.
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În tot acest timp în care s-a desfășurat grădinița online, activităţile de formare şi promovare a 

imaginii grădiniței noastre au fost:   

➢ difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele tematice

desfășurate, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;  

➢ consilierea părinţilor privind activitățile și modul de desfășurare a activităților online;

➢ dezvoltarea de parteneriate online eficiente cu familia;

➢ promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (scrisă, internet).

➢ transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza material, oferta

educaţională, activităţi derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte educaționale derulate; 

➢ am realizat un pliant al grădiniţei şi o prezentare Power-Point a acesteia și a activităților

desfășurate online, postat pe pagina web a unității școlare; 

➢ am popularizat şi diseminat  rezultatele şi performanţele preșcolarilor obținute la diferite

concursuri online. 

Bibliografie: 

Dumitrana, M., „Copilul, familia şi grădiniţa“, Editura Compania, Bucureşti, 2000 

Ecaterina , A., „Consilierea şi educaţia preşcolară“, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere și orientare- Ghid de educație pentru carieră”, 2004. 
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ȘCOALA ONLINE 

Mihăiasa Cristina Lica     

Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra Neamt 

Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, cum este cea în care ne aflăm, 

pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional. Situația 

nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip online, 

sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cele mai multe cadre didactice și cu 

entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi. 

Cea mai mare provocare a școlii online a fost, pentru fiecare profesor și elev, să înțeleagă ce 

înseamnă învățarea autentică, cea mai presus de curriculum, de teste, de note, cea mai presus de 

controlul școlii, de autoritate, cea bazată pe caracteristicile și nevoile cele mai apropiate oamenilor: 

curiozitate, autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-un grup, de a contribui, de a fi apreciat. Trebuie 

să gândim că școala online este o perioadă de adaptare, de sprijin emoțional în comunitate, de ghidaj 

spre autonomia în învățare, de explorare a unor noi teme și metode de învățare, de împuternicire a 

elevilor în rolul de co-autori ai propriei învățări și de promovare a cadrelor didactice și a părinților în 

rolul de facilitatori ai învățării și lideri ai comunității.  

În acest context, cadrele didactice au fost nevoite să integreze într-un timp foarte scurt TIC și 

noile tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare în 

mediul online presupune o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării 

conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de 

predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și elevi deopotrivă) pentru 

o astfel de experiență didactică.

Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a fost 

determinat în a lua decizii și a implementa diferite modalități de interacțiune educațională între 

cadrele didactice și elevi începând cu grupele de preșcolari și terminând cu clasa a XII-a.  

În cele mai multe situații, s-au accesat diferite forme educaționale, de la mijloace de comunicare 

informaționale precum Whatsapp, Facebook Messenger, e-mail, Skype, la platforme educaționale 

variate care au fost promovate în această perioadă pe internet și sunt în varianta  free: Google Meet, 

Zoom, și până la platforme educaționale recomandate instituțional, precum Suita Google for 

Education, Google Classroom, Adservio. 

Însă această nouă abordare, educația a trebuit să fie direcționată în spiritul dezvoltării 

autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor și a părinților pentru că nimeni nu a fost 

pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se 

adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă și dincolo de școală. 

Au  încurajat mereu elevii  să învețe și să lucreze independent și cu siguranță s-au întrebat mereu: 

1. Ce înseamnă pentru elev  trecerea la școala online? Cum percepe el această schimbare?

2. Ce impact are asupra lui?

3. Ce modificări comportamentale, emoționale se produc?

4. Care vor fi rezultatele învățării?

Perioada izolării, lipsa cadrului rigid al școlii și al obligativității predării și evaluării poate fi, în

mod paradoxal, o oportunitate extraordinară de conectare profesor – elev, dar și profesor – părinte. 

Un simplu telefon și o discuție autentică, umană, sinceră între profesor și elev, pot crea acea legătură 

esențială pentru ceea ce ulterior vom putea numi un proces de învățare. 

Profesori liberi de orice îngrădire a școlii offline se gândesc la școala online ca la această 

posibilitate infinită de a-și cunoaște elevii, de a fi mai aproape de ei, de interesele lor, de emoțiile lor 

și de a crea o legătură pe care ulterior să o fructifice în facilizarea învățării.    
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Aceeași oportunitate poate fi folosită și pentru crearea sau reconstrucția relației profesor – 

părinte. Care sunt provocările părinților în aceasta perioada? Ce nevoi ale copiilor reușesc ei să 

îndeplinească? Cum se simt și în ce măsură pot fi un sprijin emoțional, fiind identificate atât în planul 

scăderii performanțelor în învățare (neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback întârziat din partea 

profesorului etc.), în plan comportamental prin neimplicare în activitate, scăderea gradului de 

motivație pentru învățare, scăderea capacității de concentrare a atenției, și mai ales în plan emoțional, 

prin manifestarea nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe cu 

profesorul/colegii. 

Dacă vorbim despre școala online, cea construită în jurul oamenilor și nu în jurul clădirii, al 

controlului și al monitorizării excesive, atunci vorbim în primul rând despre profesori. Pentru că ei 

sunt motorul educației, liderii comunității de care acum avem atâta nevoie. Binele lor emoțional și 

profesional va fi binele elevilor și al părinților. 

Profesorii au nevoie pe lângă suport tehnic, de suport emoțional, de validarea faptului că e 

normal să simtă anxietate, incertitudine, chiar și o responsabilitate nefirească și o culpabilizare că nu 

“livrează” la nivelul de dinaintea școlii online. 
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PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE 

Prof. Înv. Preșc. Mihăieș Maria Alina    

Grădinița "Zâna Florilor", sector 6, București 

Pentru a crea și a promova o imagine institușională pozitivă în comunitate, trebuie urmăriți 

următorii pași: 

- elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienței pozitive și a

exemplelor de bună practică în managementul instituțional; 

- personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea și flexibilizarea

acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor și beneficiarilor procesului educațional; 

- colaborarea eficientă cu toți reprezentanții minorităților etnice;

- promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar, integrarea elevilor pe

piața muncii, susținerea elevilor cu dezavantaj social și conduite de risc, susținerea elevilor în alte 

abilități; 

- armonizarea ofertei de servicii educaționale și formare permanentă cu nevoile specifice

identificate în unitatea școlară și comunitatea locală. 

Se reușește ca prin organizarea şi participarea la acţiuni comune pentru comunitate si prin 

stabilirea unor legături, iar persoanele implicate în problemele cu care se confruntă societatea,și 

realizarea propriilor proiecte ale instituțiilor publice, se ajunge la ȋmbunǎtǎțirea imaginea unității 

școlare. 

Prin inițierea activităților educative școlare și extrașcolare diferențiate, care să răspundă 

socializării copiilor (concursuri) s-a reușit să se atragă atenția asupra potențialului acestora. 

Succesul sau insuccesul unei campanii de promovare a imaginii școlii depinde în mare parte de 

creativitatea temei.Trebuie să se răspundă la întrebarea "Care este cea mai potrivită modalitate pentru 

a atrage atenția publicului?"  

Cu ajutorul datelor demografice (date statistice: vârsta, sexul, educația, venitul și mediul de 

proveniență) și psiho-grafice (informații calitative, referitoare la stilul de viață,ceea ce le place și ceea 

ce nu le place) se poate face o strategie despre tacticile care trebuie folosite, pentru ca strategia să 

aibă succes. 

Pentru stabilirea și cercetarea publicului țintă se folosesc,în general, sondajele de opinie pe baza 

de chestionar. 

Orice acțiune realizată care are în centrul ei unitatea școlară, având scop pozitiv, poate fi 

transformată într-o strategie de marketing, indiferent dacă școala se află în mediul rural sau urban. 
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ACTIVITATILE EDUCATIVE REALIZATE IN MEDIUL ONLINE-                 

O MARE PROVOCARE 

Prof. inv. primar, Mihaila Cristina Ana   

LTA: ”Romeo-Constantinescu”   

Scoala Primara Nr. 2 / Valenii de Munte-Prahova 

Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? Ce avantaje si dezavantaje are? Merita 

investitia?... Iata cateva intrebari pe care ni le-am pus in ultima perioada. Privind cum invatarea este 

eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe avantaje, insa putem sa vedem si 

cateva dezavantaje. 

 Avantaje: 

a) Distribuirea rapida a materialelor didactice

Profesorul poate transmite foarte repede, oricand, oriunde si oricui informatiile pe care le

doreste. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se intalni fizic si nimeni nu 

va pierde nimic, pentru ca informatiile raman online. 

b) Elevii/ studentii intra in posesia materialelor printr-o simpla accesare

Orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, oriunde si oricand. 

c) Existenta continuturilor multimedia

Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de materiale virtuale 

care intotdeauna au eficientizat invatarea. 

d) Continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta

Daca distribuitorul isi da seama ca a transmis o informatie gresita sau poate doreste sa o 

actualizeze, el poate face acest lucru oriunde si oricand. De asemenea, orice document poate fi editat 

si reedidat, astfel corectarea nu mai produce dificultati. 

e) Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor

Informatiile pot fi indreptate spre o persoana sau catre mai multe in acelasi timp in mod 

individual sau se pot crea grupuri in care utilizatorii pot sa si comunice. 

f) Folosirea continuturilor interactive, existenta feed-back-ului

Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiente, pareri sau informatii. De 

asemenea, ei pot primi feed-back in timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la 

colegi.  

Astfel exista si interactiune virtuala si nu numai invatare individuala.  

Limite: 

a) Dificultati in utilizarea tehnologiei
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Tehnologia avanseaza zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutatile. De aceea ,de multe 

ori sunt intampinate probleme de utilizare si de accesare a informatiilor sau de realizare a unor 

proiecte sau teme. De asemenea sunt intalnite situatii de confuzie si dezorientare, de unde apare si 

lipsa de motivatie. Dar aceasta problema poate fi rezolvata prin tutoriale video. 

b) Lipsa comunicarii reale/ fizice

Cand invatarea si comunicarea raman axate in mediul virtual, atunci cand oamenii se intalnesc

nu mai stiu sa comunice si incep sa comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual in exces 

ne robotizeaza! 

c) Situatii limita

Numesc situatii limita cazurile in care o persoana este intr-un anumit context in care nu poate

avea acces la internet sau nu isi permite acest lucru. Din acest motiv, se poate intampla sa piarda o 

anumita informatie care ii era utila in acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situatii 

de criza chiar nu pot fi controlate. 

Concluzii 

Cu totii stim ca internetul este foarte util in invatare, atat a celor mici, cat si a celor mari. Pentru 

cei mici tehnologia este atractiva, iar pentru cei mari trebuie sa existe o motivatie puternica pentru a 

o utiliza in mod eficient.

De aceea, pentru o invatare eficienta, e important sa tinem cont de urmatoarele aspecte:    

1) În comunicarea on-line cu elevii, cadrele didactice îi pot ajuta emoțional pe aceștia în multe feluri,

atât direct - prin mesajele transmise copiilor, cât și indirect - prin atitudinea pe care o au față de copii

și față de situația de izolare. Folosirea umorului în comunicarea cu elevii, comunicarea rațională și

calmă în momentele tensionate (de exemplu, când un elev este frustrat pentru că nu înțelege o

explicație), disponibilitatea de a vorbi cu elevii și despre emoțiile prin care trec aceștia, răbdarea și

exprimarea afecțiunii față de ei („Mi-e dor de voi!" sau „ Abia aștept să ne vedem!") pot face minuni

pentru confortul emoțional al copiilor de orice vârstă.

2) Oricât de dificil este pentru cadrul didactic, el este cel care poate modela starea de spirit a elevului.

Copilul „va simți” cum este profesorul în această situație și se va comporta în consecință. Pentru ca

lucrurile să fie cât de cât echilibrate este important ca profesorul să se ocupe și de starea sa emoțională.

Este foarte ușor ca, în această avalanșă de schimbări majore în rutina adulților și, odată cu creșterea 

sarcinilor zilnice (nu este ușor să lucrezi de acasă când ești și părinte sau când trebuie să înveți atâtea 

instrumente online, de exemplu), să te simți copleșit. De aceea, este important ca și cadrul didactic să 

își acorde timp pentru a se calma, relaxa, mișca etc., chiar și numai pentru câteva minute, să-și ia 

pauze de reechilibrare. " (Cristina Honcioiu, Psihopedagog Intuitext).  

3) “Scoala de acasa” reprezintă un prag pentru majoritatea profesorilor, părinţilor şi elevilor, un prag

care propune întâlnirea dintre tehnologie şi învăţare şi care este un fel de check-in asupra gradului în

care mediul de acasă are și coordonate educative sau tehnologia e folosită ore întregi fără sens, strict

ca divertisment.

Trecerea la un „orar de lucru” cu sens pentru copii, igienic, creativ este mai lină în situaţia în 

care şi regulile de acasă sunt exersate şi dacă acasă copilul are rutine de descoperire. Sunt mulţi copii 

care transforma„acasă” într-o sală de clasă cu dorinţa de a da mai departe lucrurile pe care le stăpânesc 

frăţiorilor, părinţilor, bunicilor, jucăriilor, dar şi copii care percep mediul de acasă ca pe o evadare de 

la culoarele de învăţare de la şcoală. De aceea, este posibil,ca-n perioada invatarii online să apară  

sentimentul de „invadare” al spaţiul de acasă de către cel de la şcoală pentru familiile care nu aveau/nu 

au obişnuinţa de a învăţa împreună. 
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In concluzie,”Şcoală de Acasă “reprezinta pentru fiecare cadru didactic/ parinte implicat nu 

numai o necesitate ci si o mare provocare. 

Insa, din punct de vedere institutional,acest demers presupune investigarea si adaptarea 

politicilor educationale la interesele, preferintele, nevoile, asteptarile si exigentele calitative ale 

consumatorilor si mediului educational.  

Bibliografie:

http://www.scritube.com, Marketing educational;   
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Promovarea imaginii școlii în era digitală 

Prof. Mihăilă Ileana-Ancuța   

Școala Gimnazială „Coresi”, Târgoviște 

Dată fiind realitatea secolului XXI și tendința inevitabilă de digitalizare, este esențial ca fiecare 

cadru didactic implicat în procesul de educație să ia în considerare crearea de contexte de învățare 

pentru copii care să le permită acestora explorarea, dezbaterea,formularea și deprinderea principiilor 

de folosire sigură, utilă și creativă a Internetului. 

Internetul este un mediu foarte complex aflat într-o evoluție constantă. Deși nu putem face 

predicții cu privire la cum va evolua el în viitor,este cert că va continua să devină din ce în ce mai 

prezent în viața noastră, aducând cu sine noi provocari. Privit cu reticență inițial, acesta a devenit la 

momentul actual un mediu de promovare neilimitat, prin care o instituție de învățământ își poate 

construi o imagine pozitivă. Nevoile și interesele partenerilor și beneficiarilor procesului educațional 

trebuie să fie în atenția instituției de învățământ, care urmărește să ofere educație de calitate, 

individualizarea învățării, promovarea unui comportament moral pozitiv, reducerea violenței, 

participarea la activități extrașcolare, implicarea  elevilor și cadrelor didactice în diverse 

proiecte/parteneriate. 

Ce putem face în prezent, pentru un viitor mai bun, este să fim la curent cu evoluția acestui 

mediu și să reflectăm constant la felul în care el modelează percepția și înțelegerea nostră asupra 

lumii. Ceea ce putem face pentru elevii noștri este să-i pregătim pentru un viitor care, din câte se pare, 

va fi foarte diferit de al nostru. 

Pentru creșterea performanței procesului instructiv-educativ trebuie să ne adaptăm permanent 

noilor tehnologii. Este necesară dezvoltarea competențelor, aptitudinilor și atitudinilor relevante în 

contextul transformării digitale.Orice cadru didactic poate contribui la dezvoltarea competențelor 

digitale ale elevilor prin valorificarea resurselor educaționale deschise și a instrumentelor, metodelor 

și strategiilor didactice. 

Copiii noștri sunt singura speranță pentru viitor,tot așa cum noi, părinții și educatorii lor, suntem 

singura lor speranță pentru prezentul și viitorul imediat. 

Sistemul de învățământ trebuie să vină în sprijinul noilor generații prin implementarea noilor 

tehnologii informaționale, acestea devenind o necesitate în procesul educațional. Conceperea, 

proiectarea unui învățământ interactiv și modern se face prin utilizarea noilor dispozitive tehnologice. 

Utilizarea tehnologiei și a soft-urilor educaționale promovează un model de învățare și interacțiune 

didactică. 

Integrarea tehnologiei în practicile de instruire duce experiențele de învățare la un alt nivel și 

mult mai apropiat de limbajul generației nativilor digitali. 

Centrarea pe elevi presupune ca activitatea de predare să fie adaptată la nevoile și experiența 

de cunoaștere a elevilor, să genereze învățare activă şi să valorifice stilurile diferite de învățare ale 

acestora. Pentru ca învățarea activă să se producă, profesorii trebuie să angajeze elevii într-un efort 

intelectual, să trezească resorturile afective şi volitive ale acestuia, apelând la metode și mijloace de 

învățământ adecvate. Copiii sunt diferiți și au așteptări diferite. 

Profesorul de azi trebuie să fie capabil să își analizeze practicile de instruire și să se adapteze la 

nevoile elevilor, fie că e vorba de integrarea de tehnologii, de reconsiderarea metodelor de predare 

sau de evaluare sau de gestionarea relației cu elevii.Un profesor eficient trebuie să fie capabil să 

colaboreze cu colegii de la locul de muncă sau din alte părți ale țării/lumii, cu managerii sau 

inspectorii, cu părinții copiilor, cu reprezentanți ai comunității. Împărtășirea de idei și experiențe, 

comunicarea și învățarea de la ceilalți, derularea de proiecte educaționale reclamă abilități de 

cooperare din partea profesorilor. Profesorii trebuie să își asume învățarea continuă. Nu pot cere 
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elevilor acest lucru, dacă ei înșiși nu demonstrează abilități de învățare continuă. Ei trebuie să fie la 

curent cu ceea ce este nou în materie de educație sau la nivelul disciplinelor pe care le predau. Un 

profesor care se respectă și care își respectă elevii nu încetează să se formeze pe tot parcursul 

exercitării profesiei. Ameliorarea continuă a practicilor profesionale, exersarea reflexivității în raport 

cu acestea, învățarea permanentă, sunt modurile prin care un profesor își poate menține prospețimea 

în profesie și poate munci în spiritul vremurilor în care trăiește și mai ales a celor care vin. 

Folosirea tehnologiilor moderne în școală face parte din evoluția naturală a învățării și 

sugerează o soluție firească la provocările moderne adresate învățării şi a nevoilor elevilor. Integrarea 

acestora în procesul tradițional de predare-învățare-evaluare este o oportunitate de a integra inovațiile 

tehnologice cu interacțiunea şi implicarea oferite de modul tradițional de cunoaștere. Nu este un 

proces ușor, dar dificultățile pot fi depășite având în vedere potențialul acestui tip de cunoaștere. 

La o imagine de ansamblu a instituției școlare contribuie individual fiecare individ implicat în 

procesul de învățământ, rezultatul efortului comun al acestora  conducând la o educație de calitate. 

Toate rezultatele și produsele activității, reușitele elevilor și cadrelor didactice pot fi ușor accesibile 

părinților și comunității prin publicarea cu ajutorul internetului pe site-ul sau platforma instituției, 

ceea ce contribuie la promovarea imaginii instituției în cadrul căreia acestea se desfășoară. O unitate 

de învățământ modernă trebuie să fie pregătită în orice moment să facă față cerințelor tot mai 

complexe ale societății, să dețină un loc important în viața copiilor pe care îi educă și în comunitate. 
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Promovarea imaginii grădiniței în contextual actual 

Prof. Înv. Preșc. Mihailov Viviana – Arabela 

Școala Gimnazială Nr. 6 ”Nicolae Titulescu”- Constanța 

Promovarea exemplelor de bune practici dintr-o gradiniță, mai ales de către cadrele didactice, 

aduce un plus de notorietate, unității respective. Promovarea ȋn domeniul educational necesită din 

partea cadrelor didactice dăruire, perseverență, consecvență, cinste, dragoste pentru copii. 

Promovarea imaginii gradiniței trebuie să țină cont de calitatea actului educațional, de asigurarea unor 

bune condiții de desfășurare a activității, mai ales in contextual actual când predarea s-a facut cu 

preponderență in mediul online. 

Ȋn calitate de ofertant, grădinița trebuie să țină relații strânse cu familia și comunitatea. 

Parteneriatele gradiniță-familie-comunitate ajută profesorii ȋn munca lor, perfecționează abilitățile 

copiilor, ȋmbunătățesc şi dezvoltă abilitățile educaționale ale părinților şi conectează familia cu 

membrii grădiniței și ai comunității. Relaţiile cu parintii sunt o modalitate prin care gradinița 

comunica cu mediul exterior nu doar spre a oferi informatii asupra serviciilor si produselor oferite ci 

si pentru a se face cunoscuta si a-si consolida pozitia în cadrul comunitatii locale. Cu ajutorul acestor 

relatii de parteneriat grădinița îsi informează publicul țintă intern sau extem asupra obiectivelor, 

misiunii, activităților și intereselor sale. Chiar dacă în sistemul învăţământului preşcolar locurile 

pentru înscrierea copiilor sunt limitate, şi grupele sunt supraaglomerate, totuşi, fiecare grădiniţă ar 

trebui să realizeze propria campanie de promovare. Acest aspect nu vizează doar promovarea imaginii 

pentru atragerea copiilor, aspect specific îndeosebi învăţământului privat, ci o modalitate eficientă de 

a comunica către cei interesați, misiunea grădiniţei si performanţele ei. Ar trebui vizate aspecte, 

precum:  viziunea/misiunea grădiniţei; publicul căreia i se adresează; sloganul/mesajul grădiniţei; 

argumente pentru alegerea acestei grădiniţe de către părinţi şi copii; modalităţi de promovare a ofertei 

educaţionale a instituţiei (de exemplu, pliante, postere, pagini web, evenimente);  materiale 

promoţionale (de exemplu, insigne, calendare). 

Construirea şi consolidarea unei imagini pozitive se face în ani întregi de muncă sistematică de 

comunicare şi printr realizarea unui act educativ de calitate. Promovarea cuprinde toate formele de 

comunicare şi activităţile pe care şcoala le poate desfăşura pentru a atrage grupurile-ţintă adica 

părinții prin educaţia oferită.  

Primul aspect pe care trebuie să-l aibă în vedere gradinița este formarea sau prezentarea unei 

imagini. Imaginea este o părere, opinie sau prejudecată a unei persoane, grup de persoane sau a unei 

opinii publice despre instituţia respectivă. Imaginea unei instituţii se gestionează ca orice obiect de 

patrimoniu, iar în unele situaţii aceasta este mai valoroasă decât întreg patrimoniul grădiniţei 

respective. Gestionarea imaginii instituţiei este o obligaţie a întregii echipe şi, în special, a directorului 

axesteia. Ca urmare, strategia instituţiei trebuie să vizeze activităţi de familiarizare a personalului cu 

filozofia instituţiei si fiecare membru al echipei să se implice în realizarea promovarii acesteia. Pentru 

a avea o imagine „de neuitat” pentru întreaga comunitate, grădiniţele trebuie să utilizeze mijloace 

variate de promovare a imaginii, precum: internet, pliante de prezentare, afişe cărţi de vizită şi 

ecusoane  

Pentru a beneficia de o imagine căt mai bună in comunitate este necesar să antrenăm in 

realizarea acestor materiale de promovare căt mai multe grupuri de sprijin formate din părinţi, 

specialişti din comunitate. Aşadar există o gamă variată de modalităţi şi strategii pentru promovarea 

imaginii instituţiei in comunitate: promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, 

unde școala si-a făcut cunoscute strategiile de dezvoltare a ofertei educaționale, prin intermediul 

internetului, popularizarea exemplelor de bună practică pe diferite siteuri din domeniu; promovarea 
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directă, prin organizarea unor activitați de tip publicitar, prin zona apropiata. Această activitate 

implică vizitarea de către cadrele didactice a familiilor cu copii, popularizând astfel activitatea școlii. 

Instrumentele de promovare pot fi: oferta de promovare a instituției; promovarea in mass media 

locală; prezentarea ofertei educaţionale şi a materialelor promoţionale in şedinţele cu părinţii; 

amenajarea de expoziţii cu lucrările copiilor la unitate, expoziţii foto cu activităţile desfăşurate cu 

copiii.  

Un rol important ȋl au și târgurile educaționale organizate de instituțiile de ȋnvățământ, precum 

,,Ziua porților deschise”.ce  poate să se soldeze cu succes ȋn ceea ce privește ȋnscrierea mai multor 

preșcolari la o formă sau alta de educație. Târgul educațional trebuie să ofere celor interesați multe 

informații dintr-un domeniu sau altul, prin panouri, fotografii, grafice, pliante, ghiduri, etc. 

Promovarea imaginii şcolii se mai poate face și cu prilejul unor sărbători, a unor manifestări cultural-

artistice, aniversări, etc. Ȋn acest caz se tipăresc programe, pliante, ghiduri, ȋn care se poate explica 

oferta educațională. 

Excursiile tematice fixează cunoștințele pe care preșcolarii le dobândesc, la clasă, serbările 

cultivă ȋnclinațiile artistice, dorința de a ȋnvinge timiditatea şi stimulează independenţa ȋn acțiune iar 

competiţiile sportive cultivă spiritul de echipă şi fair playul. 

Succesul sau insuccesul unei campanii de promovare imaginii școlii depinde ȋn mare măsură 

de creativitatea temei. Trebuie să se răspundă la ȋntrebarea „Care este cea mai potrivită modalitate 

pentru a atrage atenția publicului?”.  Prin creativitate, prin folosirea de cuvinte și simboluri ȋntr-o 

abordare originală, se obțin efectele dorite. 

Studiile arată că dascălii buni dintr-o școală au de regulă și flerul marketingului, pentru că ei 

fac marketing ȋn orice moment al muncii lor. Ca buni educatori identifică și anticipă nevoile elevilor 

și încearcă să satisfică aceste nevoi ȋntr-o manieră ,,profitabilă” trecând prin cunoștințele și abilitățile 

din clasă și din afara ei. Promovarea marketingului ȋn domeniul educației necesită din partea 

managerului dăruire, perseverență, consecvență, dragoste pentru elevi. În concluzie, grădinița, ȋn 

calitate de ofertantă, trebuie să producă și să ofere părinților ceea ce se cere efectiv, şi să-și orienteze 

activitatea ȋn funcție de așteptările acestora. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

P. I. P: Mihălă Elena

Școala GimnazialăŢânțăreni, Jud. Gorj 

În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-

pregătire, care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa 

învățarea de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces 

facil la infrastructură, resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor, care trebuie să dețină 

abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități pentru utilizarea 

resurselor online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și de autoevaluare, abilități de 

organizare și de management al învățării, să dispună de interes și motivație pentru învățare, de abilități 

de a comunica cu grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și promptitudine în rezolvarea 

sarcinilor, dar și la e-pregătirea profesorului, care trebuie să demonstreze experiență relevantă în 

utilizarea TIC în procesul didactic, cunoștințe și abilități pentru manipularea hardware-ului și a 

software-ului, abilități de selectare critică a resurselor educaționale, adaptarea stilului de predare la 

noul mediu de învățare, manifestarea de atitudini pozitive față de tehnologie. 

Instrumentele și strategiile utilizate pentu conectare la distanță sunt diferite: prin video, 

filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații, pe care cadrul didactic le trimite 

elevilor. Mai important decât metodele selectate este obiectivul interacțiunii în această perioadă.  

Cadrele didactice și părinții au înțeles că cel mai mult contează starea emoțională a copiilor și 

a părinților. Deoarece performața în învățare este determinată în mare parte de strategii de instruire 

și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice caută să se adapteaze mediului școlar modern. 

Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, profesorii aleg să 

participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să se înscrie în forumuri de discuții 

pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd-

uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri educaționale), să parcurgă 

etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de corectare, matrici, planuri 

remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică. 

În contextul pandemiei generate de Covid-19, lecțiile online au început în luna martie a anului 

școlar 2019-2020 destul de nesigur, cu o mulțime de întrebări și probleme de rezolvat. Ne-am întrebat 

ce platformă educațională să alegem, cum să creăm o clasă virtuală, ce program de lucru să alegem, 

cum vom transmite elevilor cunoștințele, cum își vor crea toți elevii cont pe acea platformă, dacă au 

toți elevii noștri conexiune la internet și computer, tableta sau smartphone pentru a participa la lecțiile 

online.  

Am găsit soluții pentru toate problemele, de multe ori prin efort individual, am avut astfel 

prilejul să experimentăm, pe parcursul unui an școlar, pe lângă învățământul tradițional și varianta e-

learning. Deși ambele stiluri educaționale prezintă limitări, dar și avantaje, sunt totuși situații în care 

e-learning poate fi alegerea optimă pentru o instruire eficientă și de succes.

Lecțiile online sunt un instrument de învățare nou pentru majoritatea elevilor, pofesorilor 

părinților. Deocamdată nu se pot trage concluzii privind aplicarea acestui model de învățare pe termen 

lung. Cu toate acestea educația în mediul online va fi, cu siguranță, o componentă nelipsită a școlii 
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viitorului. Pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, este însă foarte importantă dozarea corectă a 

proporțiilor dintre școala tradițională și educația online.  

Nevoia umană, elementară a dialogului față în față, a interacțiunii directe, în persoană, este de 

neînlocuit. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

Educatoare: Mihăilă Maria Andreea         

Șc. Gimn. Nr. 1 Tunari, Grăd. Tunari 

 “Marea artă a unui educator constă în cizelarea manierelor și informarea minții; el trebuie să 

sădească în elevul său bunele obiceiuri și principiile virtuții și ale înțelepciunii, să-și dea treptat o 

viziune asupra omenirii și să dezvolte în el tendința de a iubi și de a imita tot ceea ce este excelent și 

demn de laudă.” 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. 

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în anul şcolar 

curent, a fost următoarea: 

-transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi

programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte 

educaționale derulate; 

-promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin revista pagina web a

grădiniței; 

-popularizarea ofertei educaţionale  (în grădiniță şi în afara ei).

Pentru anii următori ne vom intensifica modalitățile de promovare a imaginii 

grădiniței proiectându-ne activități noi pe lângă cele prezentate anterior: 

-Găsirea de soluții pentru promovarea activității grădiniței, structură care se confruntă cu

scăderea continuă a numărului de copii înscriși în ciuda valorii profesionale a personalului didactic 

angajat și a condițiilor asigurate. 

-Inițierea și desfășurarea unor acțiuni, concursuri, proiecte la nivel local, județean,  național

și  revigorarea parteneriatului internațional. 

-Realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de instruire si educație

care se desfăşoară în cadrul grădiniţei; 

-Planificarea atentă a campaniilor de informare şi comunicare cu beneficiarii care vor avea un

caracter permanent printr-o gamă largă de mijloace: anunțuri la radio local, interviuri, reportaje 

realizate cu alți părinți, broşuri, pliante. 

În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare foarte mare. Am încercat să 

folosim instrumente, platforme, softvere, pagini web, etc. cu ajutorul cărora am încercat să 

desfășurăm activități instructiveducative încât să atingem obiectivele propuse pentru această 

perioadă. 

Copiii preșcolari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, etc. de fiecare 

dată a fost nevoie de prezența unui adult (care să citească instrucțiunile pentru joc; să pornească 

prezentarea, videoul, jocul; să citească povestea; să pună întrebările legate de poveste; etc.) 

Noi, profesorii din învățământul preșcolar, am fost într-o situație dificilă și am încercat multe 

aplicații și platforme cu ajutorul cărora am desfășurat activitățile instructiv-educative și cele de 

evaluare. La grădiniță am folosit următoarele aplicații și platforme: Pereții virtuali (Padlet), care sunt 

aplicații digitale, care oferă spațiu de afișare atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web; 
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Wordwall- este bazată pe joc, foarte interesant și atractiv pentru copii; Kahoot – este bazată pe joc de 

tip quiz (întrebări și răspunsuri); Kinderpedia – este o platformă pentru monitorizarea progresului 

copilului pe bază de date și fapte concrete și nu în ultimul rând platforma Academia ABC. 

În final, considerăm că prin toate relaţiile de parteneriat stabilite la nivelul unităţii, am reuşit să 

promovăm valori comune ale grupurilor parteneriale (asigurarea şanselor în educaţie, transparenţă, 

dialog, comunicare, responsabilitate), iar prin asumarea rolului de promotor al tuturor acestor relaţii, 

am contribuit substanțial la creșterea prestigiului grădiniței. 

Bibliografie: 

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (P.R.E.T.) 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

PROF. Mihalache Gabriela         

Şcoala Gimnaială Călmăţuiu, Jud. Teleorman 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: şcoală, elevi, părinţi. 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este 

liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala 

să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de 

ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile 

în schimbare ale “clientilor”.  

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi,prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. 

O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala nu poate 

funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor 

membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi 

altfel decât prin realizarea educaţiei formale.  

De exemplu, în alte ţări, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru promovarea şi 

atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună imagine 

posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi 

cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. 

Nevoile lui sunt centrale.  

Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. Vânzarea este "mişcarea a ceea ce 

ai de oferit către client". 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. 

Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru 

a planifica răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu 

stabil, forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile 

de la an la an. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită strategie, ce ţine pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată

de angajaţi-cadre didactice.

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. 

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii 

activităţile de formare şi dezvoltare a institutiei, prin: 
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• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale

, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale;  

• promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet).
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Importanța școlii online 

MIHALCA GABRIELA LENUȚA 

Profesor  învățământ primar, Liceul cu Program Sportiv Satu Mare 

Școala trebuie să continue în orice situație, de aceea un lucru foarte important este să menținem 

legătura cu elevii și conexiunea cu materia.  

Amintirile petrecute în primele săptămâni de școală, face-to-face, pot să continue și în mediul 

online, relațiile pozitive pot să se sudeze chiar și la distanță și să creeze conexiuni trainice. Învățătorul 

și părintele sunt doi factori importanți în realizarea acestei conexiuni. Fiind conectați, elevii învață să 

se prețuiască unul pe altul, să preia din exemplele de bune practici, să se respecte și să se sprijine, să 

continue educația  împreună, într-o clasă virtuală. 

Clasele virtuale trebuie să asigure un mediu securizat, de aceea platformele educaționale online 

puse la dispoziția elevilor și a învățătorilor, de către școală, sunt un sprijin foarte important. În cadrul 

lor, elevii se întâlnesc cu învățătorul și cu profesorii pentru a contiua învățarea, accesează materialele 

puse la dispoziție de către aceștia, își îmbunătățesc abilitățile tehnice. Învățătorul trebuie să asigure 

un  management al clasei virtuale de calitate, să mențină legătura cu toți cei implicați, să pună la 

dispoziția lor informațiile necesare și să intervină ori de câte ori consideră că este cazul. 

Un avantaj al educației online este acela că îi permite învățătorului să predea de oriunde, într-o 

clasă virtuală, iar elevului să își stabilească propriul ritm de învățare, după un program bine stabilit, 

dar flexibil, care să alterneze învățarea sincronă, cu învățarea asincronă sau care să combine cele două 

forme într-una mixtă.  

Pe lângă activitățile curriculare, sărbătorirea unor evenimente importante precum: zilele de 

naștere, Ziua Porților Deschise, Ziua Națională a României, Ziua Culturii Naționale, Ziua Siguranței 

pe Internet, Școala altfel și alte activități de acest fel, le dă ocazia elevilor să lucreze împreună, să 

obțină un produs final colaborativ, în care fiecare să se simtă valorizat și din care fiecare să aibă de 

învățat. 

Toate aceste activități pot fi mediatizate, promovându- se astfel atât imaginea școlii, cât și 

produsele elevilor  și activitatea învățătorului.  

Consider că promovarea imaginii școlii în mediul online este importantă, deoarece contribuie 

la păstrarea prestigiului școlii, la mediatizarea calității actului didactic din școală, la promovarea 

exemplelor de bune practici, la promovarea ofertei educaționale, a programelor și a proiectelor în 

comunitate, la realizarea unor parteneriate la nivel local, național sau internațional. 
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Modalități de promovare a imagini școlii 

Profesor: Mihalcea Adrian 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Buhuși 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. 

Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua 

schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, 

prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de 

acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 

schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului, 

folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra 

școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. 

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasa, practică și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 
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Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 

O şcoală responsabilă trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii. În primul rând, ea e 

răspunzătoare educaţional şi civic pentru ceea ce produce în şi pentru societate. În al doilea rând, o 

astfel de şcoală, dă seama de rezultatele produse, cu alte cuvinte este capabilă să-şi recunoască, să-şi 

planifice şi să-şi evalueze resursele în termeni de scopuri şi rezultate. Pentru a deveni responsabilă, 

ea trebuie să respecte o serie de condiţii şi criterii, să-şi revizuiască scopurile, atitudinile, să-şi 

evalueze periodic rezultatele. 

Şcoala este o organizaţie care învaţă, dar nu e totdeauna şi un loc al învăţării: şcolile rezistente 

la noutate şi la schimbare nu sunt un astfel de loc; organizaţiile care învaţă sunt flexibile, adaptabile, 

inovatoare şi responsabile. Cel mai mare duşman al învăţării organizaţionale este incapacitatea de a 

ieşi din propriul sistem de gândire, dintr-un cerc vicios de practici, de experienţe şi de reguli, pe care 

organizaţia ajunge să le considere imuabile. 

Școala modernă se bazează pe metodele care diferă mult de cele uzuale bazate pe expunere, 

memorizare, repetare. Elevii de azi au nevoie de metode care se bazează pe participare interactivă, 

socială, pe experimentare de situații de observare a realității, dar și pe posibilitatea de a valorifica 

cele învățate și în viața de zi cu zi. De multe ori se pune problema cum pot fi motivați elevii, cum să 

fie puși în situații în care să-și testeze cunoștințele într-un mod cât mai eficient și nu în ultimul rând, 

cât mai atractiv. 

Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 

perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 

experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. În practica şcolară există mai multe 

expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de parteneriat, acord cadru de parteneriat pentru 

educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de colaborare, protocol de parteneriat, contract de 

parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat, parteneriat de colaborare instituţională, proiect de 

parteneriat şi altele. 

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 

comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii 

locale este o necesitate a activităţii didactice. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar – Mihalcea Iulia   

Școala Gimnazială Izbiceni, jud. Olt 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. 

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să 

pregătescă elevii pentru viitor. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing ca O instituție 

cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. 

Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai 

bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și vor fi uitate. 

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele sale 

distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este de 

preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și apoi 

vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;
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– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Mihali Tünde, prof. înv. primar și preșcolar        

Școala Gimnazială Mircea Eliade Satu Mare 

O imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului. Dimpotrivă, o 

imagine negativă afectează, uneori într-o manieră incredibilă, succesul instituției. Instituția își creează 

propria identitate cu scopul de a modela imaginea publicului larg despre ea însăși, imagine care este 

determinate pentru fiecare persoană în parte de o serie de factori.

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, reguli şi 

interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, modificate şi 

îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.  

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii 

şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o 

planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

Pagina web și revista școlii au de asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în 

comunitate. 

În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 

continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare 

infinit, prin care o școala își poate construi o imagine.  

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Calitatea școlii depinde de factorul uman,atât de cadrele didactice, 

elevi și orice alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care 

beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. Astăzi școlile sunt 

nevoite să intre în competiție între ele,pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii 

serviciilor lor.  

Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor 

proceselor instructive și educative care au loc în școală,calitate regăsită în nivelul de satisfacție al 

beneficiarilor:elevi, părinți,comunitate față de serviciile oferite de școală. O școală trebuie să producă 

și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea în funcție de așteptările 

consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Activitățile extrașcolare sprijină 

promovarea imaginii instituției școlare.  

Copilul traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 

calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea 

elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest 

gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de 

creatie, concursuri și parteneriate cu alte instituții  

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia nevoie:educație de 

calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminarii, 
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reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la activitați 

extrașcolare.  

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 

BIBLIOGRAFIE: 
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PROBLEME PSIHO-PEDAGOGICE ÎN CLASA DE ELEVI 

MIHEȚ ANCUȚA–FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD 

Managementul clasei de elevi se referă la clasa de elevi, la coordonarea tuturor resurselor 

umane, materiale şi financiare ale acesteia cu scopul creşterii eficientei educaţionale. Istoria de 

veacuri a evidențiat clasa de elevi fiind o formulă eficientă și pragmatică.  

„Limitele organizării instruirii pe clase și lecții, invocate în cadrul experiențelor de inovare de 

la începutul sec.XX, au următoarele caracteristici: 

- Uniformizarea condițiilor de timp și spațiu instrucțional;

- Aspectul livresc și catehetic al instruirii;

- Masificarea și depersonalizarea instruirii (toți elevii accedând la aceleași conținuturi și

conformându-se aceluiași scenariu didactic); 

- Lipsa de adecvare la particularitățile individuale ale elevilor(toți elevii desfășoară aceeași

activitate); 

- Magistrocentrismul în predare, respectiv autoritarismul relației profesor-elev;

- Rigiditatea sistemului de promovare: indiferent de aptitudini, talent și performanțe, elevii

trebuie să parcurgă în același ritm toate etapele procesului de formare; 

- Inactivismul metodelor pedagogice: în centrul activității este profesorul care prezintă

cunoștințele, iar elevul le receptează, fiind un obiect al educației, inert; 

- Secvențialitatea exagerată a cunoștințelor și valorilor prin organizarea conținuturilor pe

discipline care fragmentează realitatea, împiedicând formarea unei viziuni realiste, integrative, asupra 

unei realități unice și continue; 

- Artificializarea nepermisă a contextului didactic, prin valorile promulgate (uneori rupte de

viața reală) și interacțiunile umane, rigide, prescrise sau impersonale. 

Tehnologiile informatice sunt cele care produc schimbări în educație, prin oportunități 

deosebite de predare și învățare se pune accentul pe aceste medii informatice ce sunt folosite ca unelte 

de investigare, apoi, ca finalități, abilitatea de utilizare a calculatorului și a altor mijloace de 

comunicare și tehnologii complexe.  

Potrivit strategiilor de marketing educațional și implementatea tehnologiilor I.T. în școală, 

învățarea trece dincolo de zidurile clasei.  

Motivațiile sunt următoarele: 

1. Învățarea este centrată pe elev, înglobând cele mai noi idei și practici pedagogice;

- curriculum –ul național și local vor fi aplicate fără să existe falii la diferite nivele;

- managementul clasei este accentuat din perspectiva și cerințele fiecărui profesor;

- monitorizarea progresului școlar și comunicarea cu părinții capătă valențe calitative

cunoscându-se mai bine progresul școlar al elevilor; 

- se stimulează creativitatea, se dezvoltă personalitatea elevilor și munca în echipă;

- prin introducerea unor metodologii noi de lucru ca: învățarea prin proiecte, învățarea prin

soluționarea de probleme, învățarea colaborativă cresc calitatea procesului de învățare; 

- învățarea este abordată calitativ și pragmatic din perspectiva serviciilor comunitare și a

învățării continue. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1035



2. Noile tehnologii informatice și de comunicație vor fi sufletul școlii

- prin utilizarea mijloacelor complexe informatice și de comunicație va crește calitativ

eficiența învățării; 

- rețeaua internă și externă (Intranetul și Internetul) folosite ca structură informațională,

facilitează comunicația și învățarea reciprocă la nivel de profesori, elevi, părinți și comunitate locală; 

- multimedia electronică integrată în activitatea la clasă dă o plus valoare muncii.

3. Împărtășirea ideilor și a cunoștințelor cu comunitatea locală, cu alți elevi din țară și din lume.

- școala poate implica tot mai mult comunitatea locală în atingerea propriilor obiective;

- școala poate și trebuie să realizeze legături la nivel local, național și internațional, stimulând

comunicarea între elevi și lansând proiecte comune; 

- elevii pot obține o perspectivă globală și o înțelegere complexă a diversității culturale și

fizice a lumii reală și virtuală (Cyberspace). 

În cadrul clasei, întregul grup de elevi trebuie să respecte un regulament al clasei. În același 

timp elevii au și anumite drepturi sau facilități rezultate din structurarea grupului sau din modul de 

desfășurare a activităților din clasă. Aceste activități se deruleaza tot mai mult în această perioadă în 

mediul online, fiind o provocare pentru elevi dar și pentru profesori și părinți. 

Zi de zi viața de arață fațete noi, provocându-ne, testându-ne puterea de adaptare și capacitatea 

de a răspunde rapid în cele mai diferite contexte. 

Tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod deosebit de mediul 

digital – dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a computerului nu-i ajută pe cei mici 

să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea este necesar ca dascălii și părinții să-i ghideze cu multă 

atenție, diplomație și pricepere. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL     

"PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII" 

Școala online 

Despre Bookcreator 

Prof. Cristina Mîinea, Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” 

Am început anul trecut (ianuarie 2020) realizarea unei  reviste de științe 

(Revista Science Nic), în special ca urmare a modificării masive a traiectoriei 

vieții noastre: pandemia. Nu am crezut/ știut atunci cât de mult se va întinde 

perioada de școală online În martie 2020 m-am adaptat situației de a preda 

de acasă și și mi-am cumpărat o tablă pe care scriam schemele lecțiilor pe 

care le înregistram și le încărcam în classroom din timp pentru a fi vizionate și apoi discutate la 

întâlnirile face-to-face cu elevii. Apoi mi-am achiziționat truse experimentale (nu performante, dar 

care permiteau vizualizarea unor fenomene pe care le studiam la clase: interacțiuni magnetice, 

interacțiuni electrostatice, circuite electrice, măsurarea forțelor, mecanisme simple).  

Realizam experimentele cu explicații, le înregistram și le încărcam pe canalul personal youtube. 

Copiii primeau linkul, vizionau filmul și discutam pe marginea experimentelor și chiar a provocărilor 

lansate: întrebări, alte experimente, conexiuni, aplicații. Unii copii, motivați de experimente și de 

fișele de lucru din classroom, realizau propriile experimente, observații, opinii. Aceste materiale le-

am folosit la realizarea revistelor pentru a le prezenta tuturor elevilor și părinților (online, pe site-ul 

bibliotecii școlii noastre).  

Dar uite că încă funcționăm cu o școală altfel : copii în fața calculatorului acasă, într-un mediu 

non-formal greu de stăpânit cu factori perturbatori, cei mai imprevizibili fiind cei legați de tehnologie- 

internet, calculator, soft-uri; lecții în format sincron și asincron, teste în format Google forms; trecerea 

de la corpuri spațiale, 3D  la  corpuri în plan, 2D; am trecut de la un gen de comunicare complexă ce 

implica activarea tuturor simțurilor copiilor la o comunicare cu un ecran care, în cel mai fericit caz 

are asociat un chip.E greu să susții în 5-6 ore online curiozitatea, atenția, concentrarea, interesul 

copiilor.  

Trebuie să fii creativ și imprevizibil (în sensul pozitiv) astefel încât, în absența interacțiunilor 

din ora normală (am spus așa ceva?) să apelezi la noi atu-uri. Pentru a fructifica informațiile și 

experimentele copiilor, dezvoltând capacitatea de lucru în echipă virtuală, am căutat/ utilizat o 

platformă educațională de creare a unei cărți creative,sau de a crea/ genera o carte, numită 

Bookcreator. 

Bookcreator este o platformă educațională prin care se pot crea materiale în format electronic,pe 

un calculator sau tabletă. La realizarea lor pot contribui un autor sau mai mulți. Elevii pot fi invitați 

de profesor să contribuie la scrierea unei cărți/ jurnalde cercetare/ raport științific etc. Materialele se 

pot reedita, trimite, stoca în bibliotecă sau descărca după creare. Elevii și profesorii pot lucra împreună 

perfect, pe mai multe dispozitive, cu feedback în timp real. Activați colaborarea și lăsați elevii să 

lucreze la o carte în același timp.  Acest lucru funcționează numai în Book Creator online. 

Utilizarea platformei eficientizează comunicarea profesor- elev și duce la îmbunătățirea 

procesului de învățare. Se alege coperta, mărimea cărții, numărul de pagini, tipul de paginație. Puteți 

să combinați texte, imagini, audio și video,pentru a realiza o multitudine de materiale: povești 

interactive, portofolii digitale, jurnale de cercetare, cărți, rapoarte științifice, manuale. 

Beneficiezi de o diversitate de fonturi și formate de pagini, se pot adăuga imagini, videoclipuri, 

hărți, putem realiza și insera propriile fotografii și filme,foi de calcul, documente PDF, prezentări 

power-point, ne putem înregistra vocea; avem o multitudine de instrumente de scris, desenat, colorat, 

inclusiv un creion smart care pe măsură ce desenezi afișează o multitudine de desene orientative 
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pentru a le alege și insera în carte chiar dacă nu ai talent la desen. Începeți să desenați obiectul dorit 

și inteligența artificială va prelua ideea pentru a vă sugera o varietate de ilustrații, dintr-o bibliotecă 

de mii de forme desenate profesional, simplu și distractiv. Putem utiliza forme, pictograme, săgeți și 

emoji pentru exprimarea ideilor.  

Putem crea cărți în formatde benzi desenate, cu stikers (autocolante), bule de vorbire, texte 

funnky/ comice. Book Creator are un cititor complet interactiv - întoarceți paginile, schimbați 

aspectul și iată principalul lucru - cereți cărților dvs. să vă citească în orice limbă! Mai mult, puteți 

alege chiar să evidențiați cuvintele pe măsură ce sunt citite. Elevii sunt mai motivați atunci când 

creează muncă pentru un public dincolo de profesorul lor. Cu Book Creator puteți exporta și partaja 

cartea în orice mod care se potrivește fluxului de lucru în clasă.Platforma te ajută să te alături unei 

comunități internaționale de profesori, având acces la cărți create și publicate de ei, iar cărțile tale 

publicate online (link de accesare) te fac cunoscut peste tot. 

La tipărirea online, se creează link-ul către carte.Se pot combina cărți între ele, pot fi citite 

integral în orice limbă alegeți. 

Pe platformă am beneficiat de instruiere și apoi de posibilitatea de obținere a certificatului de 

autor Level1. 

La clasele a-VIII-a am realizat câteva cărți pe tematica capitolului de fenomene termice, iar link-ul 

obținut poate fii accesat de doritori din școală, din țară, din lume. 

e 
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profesorul lor.lucru în clasă. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. MIKLOȘ MIHAELA 

Şc. Gimnazială Nr. 7 Petroşani 

Promovarea imaginii instituției trebuie mijlocită de personalizarea ofertei educaționale la nivel 

instituțional prin diversificarea și flexibilizarea acesteia, dar și corelată cu nevoile și interesele 

partenerilor și beneficiarilor procesului educațional. Un mijloc prin care putem promova imaginea 

școlii, o reprezintă parteneriatele educaționale încheiate cu diverse instituții care își desfășoară 

activitatea în comunitate.  

„Jocurile copiilor nu sunt doar jocuri; ele  trebuie judecate ca fiind faptele lor cele mai 

serioase” 

 Montaigne 

Pornind de la acest motto, am gândit și realizat un proiect educaţional, în parteneriat cu alte 

școli și grădinițe, intitulat ”În lumea copilăriei”. 

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze 

punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele şi disponibilităţile intelectuale ale copiilor şi 

perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a 

şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei 

acestora. 

Pasul către şcolaritate reprezintă un prag ce implică o serie de aspecte psihologice specifice 

adaptării şcolare, iar acest lucru imprimă o direcţie generală a întregii perioade pe care copilul o va 

petrece în şcoală. 

Frecventarea grădiniţei de către copil, alături de crearea unei imagini pozitive a şcolii în ochii 

micului om, au un rol important în adaptarea cu succes a copilului în şcoală. Copilul trebuie învăţat 

că şcoala nu este o modalitate de constrângere, de încetare a jocului, de îngrădire a activităţilor libere 

din cadrul grădiniţei, ci reprezintă o continuare absolut normală a activităţii lui, care este în continuă 

evoluţie, fiind capabil să realizeze jocuri mult mai complexe decât cele din grădiniţă. 

Pentru a înlesni adaptarea optimă a copilului în şcoală, se doreşte să se menţină o strânsă 

legătură între şcoală şi grădiniţă, două instituţii asemănătoare şi deosebite, în acelaşi timp, scop 

operaţionalizat prin efectuarea de vizite, de colaborări, de schimburi de experienţă, ce pun preşcolarii 

în legătură directă atât cu şcolarii, cât mai ales cu învăţătorii. 

Diversitatea condiţiilor de lucru din şcoli şi grădiniţe, experienţa fiecărui cadru didactic 

participant, ajută la dezvoltarea adaptabilităţii comportamentului comunicativ al copiilor. 

În cadrul acestui parteneriat dorim să facem cunoscute cât mai multe lucruri despre noi şi despre 

copiii noştri, să legăm prietenii, să facem schimb de experienţă, să cunoaştem cât mai multe lucruri 

despre zona ce ne înconjoară. 

Scopul proiectului: 

Familiarizarea copiilor cu specificul activităţilor desfăşurate în cadrul clasei de elevi, în vederea 

unei adaptări optime la regimul şcolar. 
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Obiectivele proiectului: 

− Desfăşurarea unor activităţi extracurriculare în parteneriat;

−Antrenarea preşcolarilor şi şcolarilor în activităţi instructiv-educative comune grădiniţă-

şcoală; 

−Diversificarea schimbului de experienţă dintre  învăţători şi educatoare;

−Apropierea dintre copiii din învăţământul primar şi cel preşcolar;

−Derularea unor activităţi practice prin care copiii să fie familiarizaţi cu diferite tehnici de

lucru; 

− Participarea elevilor la viaţa comunităţii din care fac parte;

− Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ implicate;

Proiectul a fost gândit pentru un an şcolar și are ca grup ţintă și beneficiari preşcolarii și elevii

din instituțiile partenere, părinții acestora, comunitatea locală. 

Activităţile realizate pe parcursul proiectului au fost diverse, cuprinzând vizite, activități 

comune, jocuri de mişcare, de rol, de creaţie, serbări, expoziţii. 

Rezultatele obținute au fost prezentate în cadrul lectoratelor cu părinţii, pe grupul de Facebook 

al proiectului, precum şi în cadrul întrunirilor cadrelor didactice. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1041



Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. preprimar: MILEA SORINA MARIANA        

G. P. N. SINEȘTI-POTCOAVA 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență, ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru 

viitor. 

Școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea în 

funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a preșcolarilor și a părinților acestora. adaptarea 

permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 

mulțumirea familiilor. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii 

moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. 

Obiectivul principal în promovarea imaginii grădiniței de la ,,Liceul Ștefan Diaconescu 

Potcoava” G.P.N.Sinești este de a crea o imagine pozitivă a instituției. Ea poate fi realizată prin 

elaborarea unor proiecte și parteneriate care să vizeze experiențe pozitive și exemple de bună practică. 

Prin desfășurarea acestor proiecte, grădinița contribuie la dezvoltarea psihică a preșcolarilor și 

se concentrează pe diverse abilități necesare pentru viitor. 

Vârsta preșcolară este importantă pentru dezvoltarea copilului, el devenind conștient de lumea 

înconjurătoare, manifestând curiozitate față de ceea ce observă. 

Serbările, tradițiile și obiceiurile sunt sărbători de suflet, revenind în minte și suflet amintirile 

copilăriei, atât nouă cât și părinților preșcolarilor. 

Împreună descoperim, conștientizăm, învățăm, inovăm, păstrăm tradițiile. Pregătim viitorii 

preșcolari pentru integrarea într-o societate care se află în continuă schimbare. 

Grădinița a avut și are un rol important în colaborarea cu părinții în scopul unei educații 

parentale de calitate. 

Familia este factorul educativ prioritar, deoarece educația începe din familie, acesta fiind 

modelul pe care copilul îl imită. 

Grădiniței îi revine rolul de partener în relațiile cu familia. Cu cât cunoaștem mai bine familia 

preșcolarului, cu atât va fi mai eficient parteneriatul cu ele. 

Participarea părinților la activitățile grupei reprezintă un alt prilej de cunoaștere a părinților, dar 

și un mod prin care aceștia  sunt familiarizați cu programul grupei, cu conținutul și metodele didactice, 

cu materialele și mijloacele necesare desfășurării activităților, cu semnificația respectului față de 

copil. 
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Educația este o activitate necesară și permanentă nu numai pentru realizarea de sine a 

individului, ci și pentru progresul societății.  

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII/ ȘCOALA ONLINE 

PROF. MILICICI ANIȘOARA 

PROF. OARGĂ DANIELA 

Învățământul românesc a avut neșansa de a fi obligat să practice ,,școala online”, datorită 

pandemiei de Covid – 19. Învățarea ,,online” a devenit ,,obligatorie”, trăim într-o perioadă în care 

apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații sunt încurajați să lucreze de acasă.  

E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și profesori. Cu răbdare, compasiune 

și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot fi o oportunitatea de a întări 

relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.  

Parteneriatul familie-școală este foarte important, copiii pot fi susținuți în dezvoltarea lor 

educațională, afectată de pandemie și ce pot face părinții pentru a gestiona cu bine perioada. 

Promovarea imaginii școlii, nu este numai pentru a atrage copii către școala ta, chiar pentru ai păstra 

sau ați face cunoscută activitatea.  

Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin: 

➢ Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți

acasă, pasiuni, nevoi particulare) 

➢ Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți)

➢ Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului

➢ Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului

➢ Implicarea în activități organizate de școală și comunitate

➢ Asistarea copiilor în realizarea temelor și proiectelor online

➢ Solicitarea ajutorului când este nevoie

➢ Participarea părinților la deciziile luate împreună cu școala

➢ Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în

mediul său familial (profesori) 

➢ Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă.

Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern.  

Organizăm şi participăm la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate, participăm la 

problemele comune ale societăţii civile pentru realizarea proiectelor proprii, instituţii publice locale 

şi judeţene sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii. Prin prezentarea diverselor activități ce au fost derulate 

în grădinița noastră, imaginea instituției a fost îmbunătățită.  

Cum am comunicat cu părinții: Am aplicat chestionare părinților pentru a stabili: 

- variantele de comunicare adecvate/ la dispoziție pentru activitatea pe platforme;

- variantele de transmiterea a sugestiilor de activităţi recomandate;

- variantele de difuzare legală a fotografiilor, filmelor realizate în scop de diseminare.

Am constituit grup închis pe WhatsApp și pe platforma Google classroom/meet.
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Am construit o rutină comună  - ,,O poveste pe zi” care  a fost stabilită în fiecare zi la o anumită 

oră și citită prin rotație, de fiecare dintre educatoare, pentru toți copiii care se conectează. 

Am cerut și oferit copiilor și părinților feedback referitor la efort, rezultat, comportamente, 

progres! 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

https://www.stepbystep.ro/programe/impreuna-online-puternici-offline/50-de-idei-pentru-

invatarea-la-distanta-in-invatamantul-prescolar/ 
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JOCUL - MODALITATE DE PREDARE ȘI EVALUARE 

LA COPIII CU C.E.S. 

Prof. Militaru Adina Florina   

Liceul Tehnologic ,,Constructii de Masini,, Mioveni 

Una din formele de manifestare a copilului este jocul. In mod obişnuit o asemenea activitateeste 

izvorâtă din nevoia de acţiune, de mişcare a copilului, o modalitate de a-şi consuma energia, sau de a 

se distra, un mod plăcut de a utiliza timpul şi nu numai.  

Jocul-ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective de pregătire intelectuală, 

tehnică, morală şi fizică a copilului. Elementul de joc imprimă acestuia un caracter mai viu, mai 

atrăgător, aduce varietate şi o stare mai bună, dispoziţie functională, de veselie, de bucurie, de 

destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei, plictiselii şi a oboselii.  

Atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţămant, el dobândeşte funcţii psihopedagogice 

speciale, asigurând participarea activă a elevului la lecţii sporind interesul de cunoaştere faţă de 

conţinutul lecţiei. Ştim că jocul didactic prezintă o metodă de învăţare în care predomină acţiunea 

didactică stimulativă. Această acţiune valorifică la nivelul instrucţiei finalităţile   

Copiii, majoritatea timpului liber şi nu numai, şi-l petrec jucându-se.Jocul reprezintă pentru 

copii o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. Prin joc copilul capătă informaţii despre lumea 

în care trăieşte, intra în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se 

orienteze în spaţiu şi timp.  

Putem spune că jocul este”Munca copilului”.In timpul jocului,copilul vine în contact cu alţi 

copii ori adulţi, astfel jocul are caracter social. Psihologia jocului evidenţiază importanţa activării 

acestei metode mai ales la copiii cu CES. Analiza sa permite cadrului didactic valorificarea 

principalelor 5 direcţii de dezvoltare orientate astfel: 1.)-de la grupe mici la grupe tot mai numeroase; 

2.)-de la grupe instabile la grupe tot mai stabile; 3.)-de la jocuri fără subiect la jocuri cu subiect; 4.)-

de la şirul de episoade nelegate între ele spre jocuri cu subiect şi cu desfăsurare sistematică; 5.)-de la 

reflectarea vieţii personale şi a ambianţei apropiate la reflectarea evenimentelor vieţii şcolare. Această 

activitate dinamizează acţiunea didactică prin intermediul motivaţiilor ludice care sunt subordonate 

scopului activităţii de predare-învăţare dar şi de evaluare. 

Modalităţile de realizare angajează urmatoarele criterii pedagogice de clasificare a jocurilor 

didactice: I. După obiective prioritare:jocuri senzuale(auditive,tactile,vizuale), jocuri de observare, 

de dezvoltare a limbajului, de stimulare a cunoaşterii interactive; II. După forma de exprimare: jocuri 

simbolice de orientare, de sensibilizare; conceptuale; jocuri; ghicitori; jocuri de cuvinte incrucişate. 

III. După conţinutul instruirii:jocuri matematice; jocuri muzicale, sportive, literare/lingvistice. IV.

După sursele folosite: jocuri materiale,jocuri orale,pe baza de întrebări,pe baza de fişe individuale,pe

calculator. V. După regulile instruite:jocuri cu reguli transmise prin tradiţie,cu reguli

inventate,spontane şi protocolare. VI. După competenţele psihologice stimulate: jocuri de mişcare,

de observaţie, de imaginaţie, de atenţie, de memorie, de gândire, de limbaj şi de creaţie. TRADIȚIE

ȘI MODERNITATE ÎN EDUCAȚIE NR. 4, APRILIE 2017 ISSN 2501-3580 22 Folosirea jocului

didactic ca activitate de completare cu întreaga clasă aduce variaţie în procesul de instruire a copiilor

cu CES, făcându-l mai activ.

Fiecare joc didactic cuprinde următoarele laturi constitutive: conţinuturi; sarcina didactică, 

regulile jocului, acţiunea de joc. Prima latură-conţinuturi-este constituită din cunoştinţele anterioare 

ale copiilor,însuşite în cadrul lecţiilor anterioare cu întreaga clasă. Cea de-a II-a-sarcină didactică-
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poate să apară sub forma unei probleme de gandire,de cunoaştere,de numire, ghicitoare, comparative. 

A treia latură-regulile jocului-decurge din însăşi denumirea ei.  

Regulile sunt menite să arate copiilor cum să joace, cum să rezolve problema respectivă. Ultima 

latură-acţiunea de joc-cuprinde momente de aşteptare, surprindere, ghicire, întrecere şi fac ca 

rezolvarea sarcinii didactice să fie placută şi atractivă pentru copii.  

Elementele de joc: gândirea, mişcarea, întrecerea, surpriza, etc, crează stări emoţionale care 

întreţin interesul şi dau colorat viu lecţiei. Prin joc, copiii cu CES pot ajunge la descoperire de 

adevăruri, îşi pot antrena capacitatea lor de a acţiona creativ, pentru că strategiile jocului, sunt în fond 

strategii euristice, în care se manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, răbdarea, îndrăzneala. 

Jocurile copiilor la ora de matematică devin metode de instruire în cazul în care ele capată o 

organizare şi se succed în ordinea implicate de logica cunoaşterii şi învăţării. În acest caz, intenţia 

principală a jocului nu este divertismentul,rezultat din încercarea puterilor, ci învăţarea care 

pregateşte copilul pentru munca şi viaţă. Pentru a atinge aceste scopuri,jocurile trebuie să fie 

interactive,să le evalueze cunoştinţele.  

Evaluarea prin joc condiţioneaza în aşa manieră dinamica clasei,încât putem spune că nu există 

învăţare eficientă fără evaluare. Ea nu poate şi nu trebuie redusă la simplul act al notării. Principala 

funcţie a evaluării este aceea de a determina măsura în care diferite obiective pedagogice au fost 

atinse. In acelaşi timp încearcă să explice randamentul nesatisfăcător.  

Scopul educaţiei prin joc este acela de forma anumite deprinderi,strategii cognitive,atitudini şi 

comportamente,acestea se formeaza doar dacă îl punem pe elev să lucreze efectiv; să acţioneze,atât 

pe plan verbal cât şi motric. Jena, ruşinea, umilirea repetată, tind să dezorganizeze personalitatea 

copilului; duc la apariţia unei stări psihice negative de nesiguranţă, ezitare, apoi pierderea respectului 

de sine şi increderea în profesor.  

În cazuri extreme, elevul poate deveni chiar agresiv. Se întampla adesea ca elevul frustrat,să fie 

izolat in grupul de elevi deoarece reactivitatea lui exagerată din cauza frustrării repetate se manifestă, 

printr-un comportament inadaptat, elevul fiind văzut de colegi ca un tip dificil. De aceea, jocul poate 

fi folosit pentru a diagnostica conflicte psihologice, fiind binecunoscută capacitatea jocului de a 

deveni simbol al tendinţelor, dorinţelor sau conflictelor copilului. Formele de joc au menirea să 

intercepteze tulburările de comportamente ce pot fi declanşate de inhibirea instinctelor,cerută de 

societate. 

Terapia prin joc are la baza efectul armonizator,din această cauză, jocul terapeutic a fost 

numit;”o pace incheiată cu sine şi între ceilalţi”. Armonizarea realizată cu ajutorul jocului se 

manifestă sub forma unei concordanţe subiective între dorinţă şi putinţă.Datorită acesteia,copilul 

gaseşte în joc un răspuns pozitiv la încercările sale mascate de a fi înteles şi o confirmare a 

sentimentului propriei valori.  

Jocul constituie un sprijin necesar în organizarea evaluării,având în vedere faptul că monotonia 

produsă de formele stereotipice ale exerciţiilor produce rapid plictiseală. Acesta are ca efect secundar 

scăderea dorinţei de a învăţa a elevului,scăderea interesului şi atenţiei. Jocul la ora de matematică este 

bine definit.Jucându-se cu cifrele ,elevul cu CES reacţionează şi participă vioi la cerinţele spuse.Ex.de 

jocuri: “Uneşte cifrele şi spune ce obţii”; “Calculăm şi colorăm”; “Rebus matematic”; “Descoperă 

cuvântul cheie”; Acordarea notei la sfârşitul unui joc,fie el in echipă,reprezintă clasarea elevului cu 

CES pe o anumită “scară”.Notele acordate fac din elevul cu CES un analizator,realizând treapta pe 

care o ocupă in “scara”clasei 

Bibliografie: 

Anucuţa, P. Poveşti şi jocuri matematice distractive, Editura Excelsior, Timişoara, 1998  

Şchiopu, U. Dezvoltarea operativităţii gândirii copilului, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966 
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Promovarea imaginii școlii     

prin intermediul proiectelor desfășurate online 

Prof. înv. primar Militaru Anca-Marilena 

Școala Gimnazială Nr. 1 Oinacu, Giurgiu 

Motto: “Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa” Ferdinand, rege al României 

Școala a fost și va rămâne o instituție de educație și cultură cu rol esențial în dezvoltarea 

comunității căreia îi aparține. Este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe 

care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile.  

O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala nu poate 

funcţiona corespunzător fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile 

şi altor membri ai comunităţii pe lângă elevi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel 

decât prin realizarea educaţiei formale. 

Promovarea imaginii școlii în comunitate a constituit dintotdeauna o prioritate pentru a se 

realiza o bună colaborare între cei trei parteneri educaționali: școală, familie și comunitate și s-a 

realizat prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind cei mai interesați, dar nu 

singurii. Internetul, prin site-ul școlii, facilitează promovarea imaginii unei școli în comunitatea din 

care face parte.  

În contextul actual, activitățile educative fiind transferate în mediul online, am realizat 

împreună cu elevii mei din clasa a III-a o serie de proiecte care au avut un impact deosebit la nivelul 

familiei și au contribuit la promovarea imaginii școlii în comunitate. 

Cu ocazia împlinirii a 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, am desfășurat Proiectul 

”Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei românești”. În cadrul activităților derulate în proiect, elevii au 

aflat date biografice ale marelui poet vizionând un filmuleț, au fost încântați să afle despre prietenia 

acestuia cu Ion Creangă, au recitat poezii scrise de acesta, au învățat cântecul ”Sara pe deal”, au scris 

caligrafic poezia preferată și au reprezentat prin desene conținutul acestora. Activitățile frontale s-au 

desfășurat cu ajutorul aplicației Zoom și au participat numai elevii, iar produsele obținute au fost 

postate pe site-ul școlii. 

Împreună cu elevii mei, dar și cu familiile acestora am desfășurat pe Zoom o șezătoare, 

activitate realizată cu scopul de a familiariza elevii cu tradițiile și obiceiurile locale. Copiii și unii 

dintre părinți sau bunici au purtat costume populare, fetele au cusut pe etamină semne de carte, băieții 

au împletit din nuiele coșulețe, au cântat cântece populare, au prezentat rețete culinare străvechi, s-au 

spus glume, proverbe, ghicitori. Un bunic, rapsod popular, a cântat la vioară o doină, altul le-a arătat 

copiilor cum se sculptează în lemn o lingură. Cei bătrâni le-au povestit copiilor întâmplări din trecut: 

cum se desfășura ”Hora”, ce obiceiuri erau de sărbători, tradiții de la nunți sau botezuri.  

Fiecare copil a prezentat o ”comoară” veche a familiei – un ștergar țesut de străbunica, o ie 

foarte veche, un ceas al străbunicului care a murit în razboi, etc. Imagini ale produselor obținute sau 

prezentate la șezătoare, dar și poze ale participanților au fost postate pe site-ul școlii.  

Serbarea școlară desfășurată online la sfârșitul anului școlar trecut a contribuit, de asemenea, la 

promovarea imaginii școlii. A cuprins două părți distincte: un moment artistic și o mini-festivitate de 

premiere. Au participat elevii, dar și părinții acestora ca invitați.  

Elevii au recitat și au cântat (individual), apoi au fost recompensați pentru activitatea 

desfășurată în decursul întregului an școlar cu diplome virtuale. 

Promovarea imaginii școlii este rodul activităților desfășurate în parteneriat, de către toate 

cadrele didactice din școală cu reprezentanți ai diferitelor instituții, ceea ce conferă avantaje evidente, 

deoarece se creează relații de colaborare, se aprofundează diverse probleme educative. Prin acest 
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cadru inedit li se insuflă elevilor dorința de implicare în comunitate, experiențele de învățare se 

multiplică și se diversifică, iar personalitatea acestora devine efervescentă și acentuat creatoare. 

Bibliografie: 

*Iosifescu Ș.  - Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii, București, 2008.
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Școala online prin ochii unei educatoare 

Prof. Miloș Gianina   

Grădinița P. P. ”Floarea-Soarelui” Reșița 

 “Tot ceea ce nu avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin 

educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri.” (Jean Jacques 

Rousseau) 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în 

fața unei noi provocări: cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și 

părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional 

trebuie să continue în mediul online. Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației 

într-un timp foarte scurt, iar copiii (preșcolari)au folosit telefoanele, tabletele sau laptopuri-le, 

părinților, pentru a putea urma activitățile online. 

ONLINE- cuvânt pe buzele tuturor din luna martie. În această teribilă perioadă am constatat o 

utilizare în exces a verbelor: a fi, a avea, a iubi, a încuraja. Profesorul/ educatorul nu numai în perioada 

online trebuie să fie un model, să-și controleze nemulțumirile și frustrările, să încurajeze punctele 

forte ale elevului, sa-l responsabilizeze pe elev, să nu-l compare cu alt coleg, să-l laude, sa nu-l critice, 

să-l aprecieze. 

Încă de la grădiniță, copiii descoperă jocurile online și ajung să fie utilizatori ai internetului, 

dezvoltându-și deprinderi de utilizare a echipamentelor și softurilor care depășesc uneori nivelul 

părinților și al profesorilor lor. Pe măsură ce cresc, tehnologia este din ce în ce mai mult folosită 

pentru a se exprima, pentru a relaționa, a comunica etc. Pe de altă parte, școala reprezintă o provocare 

atât pentru copii, cât și pentru părinți. 

În învățământul preșcolar ”școala online” a fost o provocare foarte mare. Am încercat să 

folosim instrumente, platforme, softvere, pagini web, etc. cu ajutorul cărora am încercat să 

desfășurăm activități instructiveducative încât să atingem obiectivele propuse pentru această 

perioadă. Copiii preșcolari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului, etc. de 

fiecare dată a fost nevoie de prezența unui adult (care să citească instrucțiunile pentru joc; să 

pornească prezentarea, videoul, jocul; să citească povestea; să pună întrebările legate de poveste; etc.) 

Noi, profesorii din învățământul preșcolar, am fost într-o situație dificilă și am încercat multe 

aplicații și platforme cu ajutorul cărora am desfășurat activitățile instructiv-educative și cele de 

evaluare.  

Cred că noi, în calitate de educatori, ar trebui să sprijinim familiile care folosesc toate 

instrumentele tehnologice disponibile pentru gestionarea emoțiilor puternice, și să fim atenți  pentru 

a găsi o combinație sănătoasă între activitățile online și offline pentru a evita expunerea în exces 

pentru noi toți în fața ecranelor. 

"De aceea, noi, educatoarele, am fost, în tot acest timp, într-o continuă legătură cu fiecare 

membru al familiei și am căutat cele mai bune strategii care să facă cât mai plăcută «grădinița de 

acasă». Ne-am întâlnit în mediul online, am comunicat permanent, am vizionat filmulețe cu 

rezultatele muncii lor, am asigurat feedback. Fiecare interacțiune a avut în vedere prioritizarea 

obiectivelor formative, exprimate, mai ales, prin crearea contextului de «a învăța să înveți», motiv 
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pentru care țin să le mulțumesc părinților-parteneri care au exersat, poate că acum mai mult ca 

răbdarea, persistența în activitate și... empatia! 

Concluzionând, lecțiile din familie sunt primele și cele mai importante pe care le primesc copiii. 

Și, dacă ne gândim că grădinița și doamna educatoare fac parte din familie, haideți, împreună, să 

alegem să-i pregătim frumos pentru viață!" 

BIBLIOGRAFIE: 

Constantin, Cucoș, Școala online – elemente pentru inovarea educației, Ed. Universității din 

București, București, 2020; 

Efectele micului ecran asupra minţii copilului, Virgiliu Gheorghe, editura Prodromos, Bucureşti 

2013. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE ÎN GRĂDINIȚĂ 

Prof. înv. preşcolar: Miloș Luminița Loredana 

Grădiniţa P. P. Bocşa, Jud. Caraş-Severin 

Transformările actuale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă, 

prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face, cu copiii și colegii, cu întâlnirile 

mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în 

cadrul grădiniței și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea 

activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, acestea  pot conduce la 

schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtașii unei schimbări radicale care presupune 

adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea grupelor de preșcolarii prin regândirea 

utilizării tehnologiei și implicit a restructurării și organizării structurii și culturii școlii. 

Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important 

copiilor dar și părinților: învățarea continuă dincolo de grădiniță și cu instrumente online accesibile 

tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja copiii să învețe și să lucreze 

independent. 

În munca cu preşcolarii, am căutat să îmbinăm în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu 

nevoile şi cu posibilităţile preșcolarilor din grupele de  la GPP Bocșa, în măsură în care activitățile s-

au desfășurat de acasă, în sistem online. Din luna noiembrie, datorită implementării stării de urgență, 

prin care atât cadrele didactice, cât și preșcolarii au fost nevoiți saă rămâna la domiciliu, activitățile 

au fost gândite a fi susținute online, utilizând platformele watschapp și classroom. 

Educatorul trebuie să fie în legătură directă cu preșcolarul când acesta își petrece timpul în 

activități educaționale dirijate,  pentru că, doar atunci calitatea informației consolidate sau dobândite 

crește. 

Desfășurarea cu prescolarii a cât mai multor activitati efectuate intr-un anumit interval de timp, 

reduce timpul  petrecut de aceștia în fața micilor ecrane pe perioada COVID-19. 

Plecând de la aceste premise  și de la ideea implicațiilor negative pe care timpul petrecut 

utilizând tehnologia IT de tipul telefonie mobile îl are asupra sănătății preșcolarilor, am repartizat 

timpul activităților în funcție de orarul  stabilit pe parcursul întregului an școlar.   

Pe parcusrul acestei perioade, am desfășurat online toate aceste activități din procesul 

instructiv- educativ, dar beneficiind și de faptul că, în primele zile după rămânearea acasă a 

preșcolarilor, acestora le-au fost înmanate dosare cu fișe de lucru, atât retrospectiv, cât și in avans, 

neștiind încă sub ce formă vom efectua procesul instructiv-educativ și cât timp vom fi sub egida 

restricțiilor stării de urgență. Deoarece platforma watschapp și classroom ne permite desfășurarea 

activităților sincron, iar implicarea preșcolarilor a fost foarte mare, am desfășurat cu succes și 

procesul de predare. Părinții au fost extrem de mulțumiți. 

Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 

online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cele mai multe educatoare și cu 

entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți preșcolari. Părinții, însă, au fost  mulțumiți. 

Această perioadă în care activitățile instructiv-educative au fost susținute online mi-a relevat 

faptul că și resursele digitale sunt utile în desfășurarea demersului didactic, beneficii având fiecare 

participant: copil, părinte, educatoare. 

În ceea ce privește preșcolarii, au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat 

noi informații în domeniu IT, învățând să utilizeze un instrument digital foarte cunoscut lor –

telefonul- în scop educativ, au avut posibilitatea să învete lucruri noi despre natură, experimentând 

alături de părinți și îndrumați de cadrul didactic.  
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Petrecând mai mult timp cu copiii lor, părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul 

educativ al acestora, au putut observa felul în care micuțul lor se raportează la actul instructiv-

educativ, nivelul de implicare al acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back în 

timp real atat de la copil, cât și de la cadrul didactic, au învățat că tehnologia poate oferi o nouă formă 

de educație dirijată pentru preșcolar.   

Din perspectiva cadrului didactic, noua structură de desfășurare a activităților a oferit 

oportunități de exersare și utilizare a unor noi platforme destinate învățării online, modul de lucru pe 

warshapp- pe care s-a lucrat cu preșcolarii, dar și pe zoom și meet în cadrul consiliilor profesorale 

sau a cercului pedagogic, am învățat să creez jocuri didactice educative și filmulețe cu povești pentru 

preșcolari pe diverse platforme. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1053



Promovarea imaginii şcolii / Şcoala online 

Importanţa activităţilor educative 

-exemplu de activitate educativă-

Date generale 

Nume și prenume profesor(i) 

organizator(i): 

MILU ADRIANA 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”-Pucioasa 

Titlul activității: Ziua Culturii Naționale 

15 ianuarie 2021 

Caleidoscop eminescian 

Aplicații/ platforme folosite 

pentru derularea activității: 

Zoom, Whatsapp, Wordwall, Chatter Pix , Powerpoint etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=89ubITRv8VQ 

https://www.youtube.com/watch?v=A2rqG9MIGwU 

https://www.youtube.com/watch?v=t4H5ULbGQOM 

Elevi implicați  

(grupa de vârstă/ clasa): 

Elevi de la clasele a V-a, a VI-a, a VII-a , a VIII-a. 

Prezentarea activității 

    Activitatea dedicată marelui poet, intitulată ,,Caleidoscop eminescian”(a fost aleasă această 

denumire, pornind de la posibilităţile de prezentare priejuite de şcoala online, care sunt atât de variate),  

a cuprins trei activităţi de bază: 

1. Elevii au fost anunţaţi că, pentru această activitate, pot pregăti materiale variate, cum ar fi PPT-

uri, desene ilustrând aspecte din creaţia eminesciană, poezii cu tematică variată,  recitare etc, ideea de 

bază fiind să pregătească ceva inedit, posibilităţile de prezentare putând fi multiple şi interesante, chiar 

surprinzătoare. O parte dintre elevi au trimis pe whatsapp prezentările lor, alţii au ales să prezinte ceea 

ce au pregătit, pe loc, ȋn cadrul activităţii desfăşurate ȋn ȋntâlnirea online. 
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2. Ȋn cadrul activităţii propriu-zise, au fost expuse şi prezentate materiale primite (PPT-uri,

filmuleţe, desene, creaţii literare, chestionare realizate ȋn diferite aplicaţii etc.).  De asemenea, au fost 

prezentate direct recitări, cântece, informaţii, curiozităţi etc  Au surprins prin modalităţile variate de 

prezentare, multe fiind ȋnsoţite de aprecieri şi aplauze din partea colegilor. Cele mai apreciate au fost 

portretul lui M.Eminescu realizat din condimente (boabe de piper, boabe de muştar, orez etc), o machetă 

cuprinzând detalii semnificative din viaţa şi creaţia lui M. Eminescu, caligrama având ca imagine chipul 

poetului şi recitarea realizată cu ajutorul aplicaţiei Chatter Pix. 

3. La activitatea propriu-zisă, online, desfăşurată pe 15 ianuarie2021, au fost postate trei filmuleţe

referitoare la creaţiile eminesciene pentru copii, la locul copilăriei poetului şi la aspecte din viaţa 

poetului. Pentru elevii clasei a VI-a, filmuleţele au constituit suportul pentru tema de acasă, tematica lor 

fiind potrivită  pentru interviul pe care l-au avut de realizat (un interviu cu marele poet), având ȋn vedere 

că tema lecţiei din ziua respectivă a fost Interviul; pe baza materialelor vizionate, au avut de alcătuit un 

set de 10 ȋntrebări pe care să le adreseze, ȋntr-un interviu,  marelui poet. 

https://www.youtube.com/watch?v=89ubITRv8VQ 

https://www.youtube.com/watch?v=A2rqG9MIGwU 

https://www.youtube.com/watch?v=t4H5ULbGQOM 

Feedback 

A fost o activitate foarte interesantă! Din filmuleţele prezentate la această activitate, am aflat lucruri 

mai puţin ştiute despre Mihai Eminescu, atât despre viaţa, cât şi despre creaţiile lui. Mi-a plăcut foarte 

mult că am putut alege fiecare ce dorim să facem legat de M. Eminescu (doamna profesoară ne-a spus 

să fie ceva inedit şi ne-a dat şi câteva idei).  Ȋn cadrul activităţii, am ȋmpărtăşit idei şi am văzut şi alte 

lucrări realizate de colegii noştri, la care poate că noi nu ne-am fi gândit.  Mă gândesc că şi lucrările 

noastre (de ce nu, şi a mea) au fost exemple pentru alţi colegi. A fost frumos, pentru că nu am fost 

implicaţi doar noi, clasa a VII-a A, ci şi colegii noştri mai mici sau mai mari de la alte clase.           (B. 

M., cls.a VII-a ) 

Activitatea a fost una educativă. Am aflat mai multe informaţii despre marele nostru poet, Mihai 

Eminescu. Am apreciat silinţa dată de colegii mei pentru această activitate. Mi-a făcut mare plăcere să 

mă implic. Am fost mândru de mine, pentru că am recitat ȋmbrăcat ȋn costum naţional, ca la o adevărată 

sărbătoare. Filmuleţele vizionate şi tot ce a prezentat colegii mei au fost minunate.  Apreciez efortul 

doamnei diriginte, de a ne apropia şi mai mult de Mihai Eminescu. După această activitate, cu toţii ȋl 

cunoaştem mult mai bine pe acest mare poet, despre care am aflat că nu scrie doar poezii, cum credeam 

noi, ci şi proză (chiar basme!) 

         (A. D., cls.a V-a ) 

Concluzii 

Dincolo de inconvenientele acestei perioade, şcoala online a avut(şi are) şi numeroase avantaje, pe 

care ar fi fost păcat să nu le valorificăm. Un mare avantaj se poate observa ȋn realizarea activităţilor 

educative extraşcolare, unde internetul este o sursă inepuizabilă de idei, contribuind la dezvoltarea 

creativităţii elevilor. Personal, am realizat că ziua dedicată lui Mihai Eminescu, 15 ianuarie 2021, a fost 

una cu adevărat memorabilă. Impresionant este că elevii s-au dovedit mai implicaţi ca de obicei, 

contribuind ȋn număr mare,  şi cu materiale, prezentări care au stârnit toată admiraţia, a mea, dar şi a 
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colegilor. Cred că şcoala online, dincolo de angoasa pe care a creat-o, la ȋnceput, ȋn rândul nostru, al 

tuturor, a reuşit să creeze şi momente memorabile care să contribuie la promovarea imaginii şcolii, pe 

plan local, dar şi judeţean şi naţional. Participarea la concursuri online (creaţie literară, teatru etc., 

mediatizarea exemplelor de bune practici ȋn activitatea didactică, realizarea revistei cenaclului literar al 

şcolii,  momente literare aniversare, şi multe altele, s-au putut realiza destul de bine, având şi ecoul dorit.  
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 Activități educative realizate în online pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar Mîndroc Nicoleta 

Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu” Alba Iulia 

Activitățile educative realizate în online sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 

Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni, 

ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. 

Activitățile educative dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al 

elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitivă 

binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. 

Activitatea educativă e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 

didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât 

în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care 

să permită stimularea creativă a elevilor. 

În cadrul parteneriatului cu Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” am realizat, cu ocazia 

diferitelor evenimente – 1 Decembrie, Ziua Culturii Naționale), chiar în perioada pandemiei multe 

activități online prin care am promovat imaginea școlii pe rețelele de socializare. Părinții elevilor au 

fost încântați de aceste activități și mândri de copiii lor, la promovarea acestora în mediul online. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de promovarea imaginii școlii este satisfacția 

față de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. În această perioadă am avut întâlniri online periodice 

cu părinții, am aplicat chestionare pentru a afla așteptările lor, le-am prezentat oferta școlii noastre 

pentru învățământul online, iar feedbackul primit a fost pozitiv. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. 
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Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Orice acțiune realizată online, care vizează școala, cu scop pozitiv, poate fi transformată într-o 

strategie de marketing. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII/ GRĂDINIȚEI ÎN COMUNITATE 

Prof. MINEA NARCISA LILIANA, 

Grădinița cu program prelungit nr. 19, 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

Egalitatea de șanse în fața educației și asigurarea unui învățământ de calitate pentru toți sunt, 

pentru majoritatea sistemelor de învățământ din lume, obiective prioritare. Sistemul de învățământ 

din România nu face excepție. Deși distincte, cele două obiective nu pot fi separate: un sistem de 

învățământ nu poate fi considerat accesibil doar pentru că asigură reprezentarea la toate nivelurile 

sale pentru toate categoriile de populație, ci și dacă toți elevii au acces la același tip de cunoștințe și 

în ceea ce privește calitatea și din punct de vedere al cantității acestora și de condiții de desfășurare a 

procesului instructiv-educativ asemănătoare.     

Tot mai mulți specialiști (sociologi, pedagogi, economiști etc.) din diferite instituții (ministere 

de resort, centre de cercetare, organizații internaționale etc.) acordă o atenție deosebită identificării 

factorilor care influențează calitatea învățământului, aplicării consecvente de măsuri care s-au dovedit 

a avea un impact major asupra îmbunătățirii calității educației, elaborării de sisteme complexe de 

măsurare a calității educației asigurate de către scoli etc.  

În general, printr-un învățământ de calitate se înțelege un învățământ care aduce cât mai mulți 

elevi în situația de succes școlar, adică elevi cu rezultate școlare bune și foarte bune pe parcursul 

anului școlar, elevi care participă cu rezultate pozitive la concursuri, olimpiade, teste naționale și 

internaționale etc.  

O participare școlară la toate nivelurile de învățământ cât mai ridicată, o rată de părăsire 

timpurie a sistemului apropiată de zero, un procent important de absolvenți ai diferitelor niveluri de 

învățământ, forme de școlarizare, specializări integrați socioprofesional etc., sunt de asemenea, 

caracteristici ale unui sistem de învățământ de calitate. Calitatea unui sistem de învățământ este 

influențată atât de factori externi școlii (mediul soci familial și economic de proveniență al elevului, 

nivelul de educație și ocupația părinților etc.), cât și de factori care țin exclusiv de școală (colectiv 

didactic, condiții de învățare, tip de școală frecventat etc.). Dacă asupra factorilor exteriori școlii 

capacitatea acesteia de a-i modifica în favoarea succesului educațional al elevilor este scăzută, în ceea 

ce privește cea de-a doua categorie de factori, intervenția școlii poate fi maximă.  

Creșterea nivelului de pregătire al corpului profesoral, modernizarea bazei tehnica-materiale a 

instituțiilor de învățământ, organizarea de programe educaționale extracurriculare sau/și de sprijin 

educațional, reducerea numărului de elevi dintr-o clasă, implicarea familiei, a comunității în 

activitățile școlii etc., sunt doar câteva dintre metodele prin care școala poate interveni în favoarea 

îmbunătățirii calității educației și care s-au dovedit în timp a avea efecte pozitive semnificative.  

Promovarea unei școli se poate face prin relații publice, tipărituri de promovare (broșura, 

cărticica, prospecte etc.) și reclama. Relațiile publice sunt o modalitate prin care școala comunică cu 

mediul nu doar spre a oferi informații asupra serviciilor și produselor sale ci pentru a se face cunoscută 

și a-și consolida poziția în cadrul comunității locale. Cu ajutorul relațiilor publice școală își 

informează publicul ținta internă sau externă asupra obiectivelor, misiunii, activităților și intereselor 

sale.  

Uneori pot exista situații în sistemul învățământului preșcolar în care locurile pentru înscrierea 

copiilor sunt limitate, și grupele sunt supra aglomerate, totuși, fiecare grădiniță ar trebui să realizeze 

propria campanie de comunicare. Acesta nu vizează doar promovarea imaginii pentru atragerea 

copiilor, aspect specific învățământului privat, ci o modalitate eficientă de a comunica către 

comunitate viziunea, misiunea si performanțele grădiniței.      
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O campanie de comunicare/ relații publice ar trebui să includă aspecte, precum: 

• Viziunea/misiunea grădiniței;

• Publicul căreia i se adresează;

• Sloganul/mesajul grădiniței;

• Mesaje, argumente pentru alegerea acestei grădinițe de către părinți și copii. Modalități de

promovare a ofertei educaționale a instituției (de exemplu, pliante, publicații, postere, pagini web, 

evenimente)  

• Tipuri de materiale promoționale (de exemplu, insigne, calendare, felicitări.

• Calendarul activităților de relații publice, care cuprinde activități din sfera: interviurilor,

comunicatelor de presă, relației cu mass-media, evenimentelor organizate; 

• Evaluarea calității comunicării prin monitorizarea articolelor din presa locală, nivelul

finanțărilor obținute, calitatea aprecierilor părinților. 

Primul aspect pe care trebuie să-l aibă în vedere organizația educațională este formarea sau 

prezentarea unei imagini. Imaginea este o părere, opinie sau prejudecată a unei persoane, grup de 

persoane sau a unei opinii publice despre instituția respectivă. Imaginea unei instituții se gestionează 

ca orice obiect de patrimoniu, iar în unele situații aceasta este mai valoroasă decât întreg patrimoniul 

grădiniței respective. Gestionarea imaginii instituției este o obligație a întregii echipe și, în special, a 

directorului organizației. 

 Ca urmare, strategia instituției trebuie să vizeze activități de familiarizare a personalului cu 

filozofia instituției și de aderare la acesta, astfel încât fiecare membru al echipei să se considere 

coparticipant la succes.  

Pentru a avea o imagine „de neuitat” pentru întreaga comunitate, grădinițele trebuie să utilizeze 

mijloace variate de promovare a imaginii, precum:  

• Grupul de copii și cadre didactice;

• Internet, pliantul de prezentare, afișe, mape de prezentare, ziarul (revista) grădiniței, cărți de

vizită și ecusoane. Pentru a beneficia de o imagine cât mai bună în comunitate este necesar să ne 

antrenăm în realizarea acestor materiale de promovare cât mai multe grupuri de sprijin formate din 

părinți, specialiști din comunitate. Așadar există o gamă variată de modalități și strategii pentru 

promovarea imaginii instituției în comunitate.  

Strategia de promovare: 

• promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, unde școala și-a făcut

cunoscute strategiile de derulare și dezvoltare a ofertei educaționale, prin intermediul internetului, 

popularizarea exemplelor de bună practică;  

• promovarea directă, prin organizarea unui turneu publicitar, prin majoritatea unităților

economice din comună. Această activitate implică vizitarea de către cadrele didactice a familiilor cu 

copii, popularizând astfel activitatea școlii.  

Instrumente de promovare: • oferta de promovare; • site-ul unității și actualizarea la zi a 

acestuia; • promovarea în mass media locală; • promovarea ofertei la târgul de oferte; • prezentarea 

ofertei educaționale și a materialelor promoționale în ședințele cu părinții; • amenajarea de expoziții 

cu lucrările copiilor la unitate, CCD, ISJ, parteneri; • foto expoziții cu activitățile desfășurate la clasa 

și nu numai.  

Bibliografie: 

• Petrescu, Ion; 1991, ,,Management”, Editura Holding Reporter, București;

• Cerchez, N ; Mateescu, E.;1994, ,,Elemente de management școlar’’, Editura Spiru Haret,

Iași; 

• Jinga, Ioan; 2001, ,,Managementul învățământului’’ , Editura Aldin, București.
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Promovarea imaginii școlii - provocări ale școlii online 

Prof. Mirciov Manuela   

Școala Gimnazială ,,Anghel Saligny,, Banloc 

Analiza SWOT – promovarea imaginii școlii/     

desfășurarea activitătilor educative în contextul școlii online 

PUNCTE TARI 

✓ Conectarea reţelei locale a școlii la Internet,

existența mijloacelor audio-video modern (table

smart, videoproiectoare, calculatoare conectate la

internet) facilitează predarea în sistem online;

✓ Elevii beneficiază de tablete (achiziționate de

familie, donate de diferite asociații, primite de la

Consiliul local și de la Ministerul educației):

✓ Varietatea activităţilor extracurriculare chiar și

în contextul predării online (ateliere de lucru cu

părinții și elevii școlii, participarea la concursuri

online cu elevii, realizarea de filmulețe cu lucrările

copiilor);

✓ Revistele școlii- Condeie Bănlogene, Magia

Crăciunului- miniculegeri ale creațiilor copiilor;

✓ Preocupare constantă pentru promovarea

imaginii şcolii;

✓ Ocuparea catedrelor cu cadre didactice 

calificate;

✓ Acţiuni de popularizare a şcolii: site-ul şcolii,

pliante, grupuri pe diferite paltforme;

✓ Derularea de proiecte cu finanțare;

✓ Motivația cadrelor didactice de a proiecta și

a desfășura activități de învățare semnificative,

autentice, dar și de motivația elevilor pentru

învățare;

PUNCTE SLABE 

✓ Nivel scazut de motivare pentru

rezultatele muncii;

✓ Unele disfunctionalitati in managementul

comunicarii, stresului, timpului;

✓ Mărirea volumului de muncă birocratică

în defavoarea actului educațional;

✓ Populaţia şcolară provenită din familii cu

venituri mici;

✓ Factori perturbatori externi;

✓ Comunicarea este rece și distantă;

✓ Profesorul nu are control asupra gradului

de implicare a elevului;

✓ Existența mai multor frați în familie ceea

ce crește necesitatea de device-uriîn familie,

dar și a spațiilor în care acești elevi învață;

OPORTUNITĂȚI 

✓ Lărgirea ofertei de formare continuă a

personalului didactic prin multiple forme adaptate

desfășurării activității educative în sistem online;

✓ Disponibilitate / deschiderea Consiliului Local

faţă de problematica şcolii;

✓ Folosirea mijloacelor moderne in procesul de

predare- invatare;

✓ Existența programuluide colecatre a sumelor de

3,5 % din impozit, în parteneriat cu Asociația

ODIS, Timișoara

✓ Implicarea unui număr foarte mare de părinți în

buna organizare a predării online;

AMENINȚĂRI 

✓ Posibilitatea creşterii riscului de abandon

şcolar/ a accesului la educație în condiţiile

pandemiei;

✓ O parte a programei școlare nu poate fi

acoperită în mod optim în sistem online,

având astfel un impact negativ asupra

învățării temeinice;

✓ Subfinanțarea învățământului;

✓ Programa școlară supraîncărcată;

✓ Feedbackul elevilor este mai dificil de

obținut, iar dificultățile tehnice constituie

câteodată un impediment serios.
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Școala de la tradițional la digitalizare 

Prof. Mirela Băican,    

Școala Gimnazială „Petru Rareș”, Frumușița, Galați 

Motto: Şcoala îţi dă uneori temelia casei şi uneori numai învăţătura cum nu se clădeşte o 

temelie. Nicolae Iorga 

Societatea actuală a condus către o nouă abordare didactică și a impus într-un timp destul de 

scurt adaptarea la noile condiții de învățare atât a profesorului, cât și a elevilor. 

Deoarece sistemul de învățare online nu mai permite profesorului o interacțiune fizică și vizuală 

cu elevul, este necesar ca toate activitățile desfășurate să capete o nouă formă, mai mai atractivă, care 

să nu impună o învățare forțată, ci una bazată pe colaborare între formator și formabili. 

În societatea contemporană, din păcate, școala a devenit o instituție blamată, criticată și 

judecată, de aceea, activitățile desfășurate în această perioadă dificilă trebuie să fie cât mai elaborate, 

cât mai îndreptate spre elev, astfel încât acesta să întruchipeze, la finalul unui ciclu de învățământ, 

fără doar și poate, profilul absolventului european prevăzut de competețele și conținuturile programei 

școlare în vigoare asupra căruia situația epidemiologică să nu-și fi pus și lăsat amprenta. 

Activitățile online devin astăzi oglinda școlii private de interacțiunea fizică și însumează atât 

competențele digitale ale profesorului, cât și pe cele ale elevilor. 

Deși interacțiunea școlară nu este posibilă în format fizic, exemplele de bune practici care să 

stimuleze creativitatea elevilor nu trebuie să lipsească din activitatea didactică și extrașcolară, 

deoarece acestea rămân, la momentul actual, singura normalitate de care se mai poate bucura întregul 

colectiv al unei instituții de învățământ, astfel că toate activitățile extrașcolare desfășurate cu 

regularitate la școală au fost adaptate și susținute în format online. 

Un exemplu potrivit în acest sens sunt concursurile școlare care, deși nu se mai pot desfășura 

cu prezență fizică, aduc elevului satisfacția propriei munci și răsplata prin premiile obținute, oferindu-

i, de asemenea, și senzația normalității. 

Totodată, platformele online, aplicațiile Storyjumper, Padlet, The Vortex sau Bubbl.us, dar și 

desfășurarea unor ateliere de lectură organizate sub forma unor webinarii sunt resurse educaționale 

care cultivă și stimulează creativitatea elevilor, îmbracă activitatea școlară într-o nouă haină care stă 

sub amprenta tehnologiei și care, în cele din urmă, mută accentul asupra unui învățământ modern, 

lăsând în urmă povara grea a metodelor tradiționale de predare-învățare-evaluare. 

Școala devine astfel un loc unde procesul de învățare este pe placul tuturor elevilor, folosind 

metode care să pună în valoare abilitățile tuturor elevilor, nu doar pe cele ale celor buni la o anumită 

materie, căci, așa cum afirma Ioan Slavici, menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să 

deştepte cultivând destoinicirile intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

EDUC. MIRON DANIELA 

G. P. S. ,, AGRICOLA,, BACAU 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.  

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este 

liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala 

să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora.   Informarea nu este de 

ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile 

în schimbare ale “clientilor”. Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele 

umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. 

O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-

grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi 

serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea 

comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.  Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se 

creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional oferit este cel mai 

bun.  

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea 

transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica 

răspunsurile adecvate.     

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii 

şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o 

planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale

, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale;  

• promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă,

internet). 

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în anul şcolar 

curent, a fost următoarea: - transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza 

materială şi programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele 

preșcolarilor, proiecte educaționale derulate; -promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei 

educaţionale”, pagina web a grădiniței; Pentru a înţelege specificitatea procesului de instruire online, 
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pentru a-l putea organiza, conduce şi controla este importantă cunoaşterea unor termeni specifici care 

vor fi definiţi în cele ce urmează, conform resurselor bibliografice: 

„Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ, 

conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem, în termeni de politică a 

educaţiei.” 

Instruirea online se referă la instruirea care se desfăşoară prin intermediul unui calculator 

conectat la o reţea, conţinutul educaţional putând fi sub forma unei lecţii tradiţionale sau a unei sesiuni 

de lucru colaborativă, realizată cu ajutorul tehnologiilor de comunicaţie. Materialele educaţionale pot 

fi prezentate sub formă de text, grafice, materiale audio, video.   

Termenul de sistem de instruire online desemnează un ansamblu de tehnologii, proceduri, 

mijloace, participanţi care conlucrează pntru atingerea obiectivelor procesului de instruire. Platforme 

de e-Learning Open Source Platforma Moodle Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Moodle) este un pachet software destinat producerii de cursuri bazate pe Internet, 

oferind un bun suport pentru securitate şi administrare şi având conturată o comunitate amplă de 

utilizatori şi dezvoltatori.  

Sistemul Moodle pleacă de la ideea că orice participant la un curs poate fi în acelaşi timp elev 

şi profesor, înlăturând imaginea profesorului ca „sursă de cunoştinţe” şi promovând-o pe cea a 

profesorului ca modelator de personalităţi, care lucrează într-o manieră particulară cu fiecare student 

pentru a-l ajuta să dobândească deprinderile şi cunoştinţele de care este interesat, şi care moderează 

discuţiile şi activităţile într-o manieră care ajută studenţii să colaboreze pentru a atinge în mod 

colectiv obiectivele generale ale cursului. Sistemul Moodle oferă un cadru pentru dezvoltare şi 

utilizare de materiale şi metode moderne de lucru, dar şi de adoptare a unei pedagogii ce stimulează 

creativitatea.  

Scopul Şcolii Online este sporirea eficienţei procesului de învăţare în şcoli prin oferirea de 

informaţii ce vin în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispoziţia profesorilor 

a unor modalităţi moderne de predare şi evaluare, încurajarea comunicării pe teme didactice prin 

intermediul forumului. Printre cele mai importante şi utile secţiuni amintim: lecţii virtuale, referate 

online, jocuri, download gratuit a unor prezentări didactice multimedia şi programe, forum sau ajutor 

în utilizarea sitului.  

Având un aspect clar şi atractiv, conţinutul sitului se îmbogăţeşte permanent cu ajutorul 

numeroşilor colaboratori, oricine putând să adauge noi referate sau programe cu caracter cultural sau 

educaţional.  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Mititean Luminita Maria   

Școala Gimnazială ,,N. Draganu,, Zagra, Jud. Bistrita-Nasaud 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: profesori-elevi-părinţi.  Educatia    este obligatorie, dar din fericire 

nici o instituție nu poate forța    alegerea. “Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității 

școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea 

nevoilor şi aşteptărilor acestora.  

Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta 

programul educaţional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. Şcoala este un element esenţial al 

oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O 

şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala, nu poate funcţiona 

bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai 

comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât 

prin realizarea educaţiei formale. Nevoile lui sunt centrale.  

În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de 

obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare. Echipa de conducere a școlii trebuie să 

aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să 

evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor.   

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 

educația asociată cu calitatea cadrelor didactice.  

Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul 

domeniului de activitate. Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și 

orice alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii 

serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. Astăzi școlile sunt nevoite să 

intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor 

lor.  

Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor 

proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al 

beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de școală. Imaginea școlii propusă 

pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul 

fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne 

profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a învățământului. Esența mărcii unei școli 

ce ar urma să fie promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea 

profesorului.   

Şcolile aleg să comunice, intuitiv sau pe baze profesioniste, prin intermediul site-urilor sau 

blogurilor şcolare, al forumurilor (de regulă oficiale sau consacrate, ale inspectoratelor etc), dar şi 

prin intermediul reţelelor de socializare iar scoala online a ajutat in buna parte la dezvoltarea acestora. 
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ACTIVITĂȚI EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE, 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII -       

EXERCIȚII DE DEZVOLTARE A COMUNICĂRII LA ELEVI 

Prof. Gr. Did. I MITITEAN OANA 

Liceul Teoretic „Samuil Micu„   

Loc. Sărmașu, Jud. Mureș 

A) Exercițiul de exprimare grafică și plastică,

oferă copilului șansa de a asimila fără efort, prin participare directă și neimpusă, elemente de

limbaj plastic. Uneori, o astfel de comunicare devine mai eficiantă, pe temen scurt și mediu, decât 

comunicarea verbală. 

Interacțiunea educațională și cooperarea se dezvoltă optim în grupul de elevi, grație utilizării 

acestui exercițiu, iar suportul prin care se construiește, materialele și resursele utilizate vin în 

beneficiul creativității celor mici.  

Astfel, pornind de la conștientizarea emoțiilor estetice, se ajunge treptat la forme înalte de trăire 

a frumosului, la valorizarea propriei persoane și a celor din jur, la evidențierea stimei de sine profunde 

și de durată. 

Aceste exerciții au o valoare formativă ce va conduce la apariția de situații de învățare pozitive, 

ce vor evidenția, pe lângă încărcătura estetică, și pe cea etică. Prin selecționarea tematicii abordate, 

prin subiecte aplicative calde (desenarea animalelor de companie preferate, portretizarea celor dragi, 

schițarea unor elemente din natură etc.), prin activizarea elevilor se va spori caracterul compensator 

al exercițiului de exprimare grafică, fără a pune presiune asupra copiilor prin memorizare, repetare 

sau alte exerciții de învățare cu caracter de obligativitate. 

B) Exercițiul „obiecte găsite„,

are drept scop diminuarea barierelor de comunicare și instalarea unui climat relaxant, cooperant,

agreabil. De asemenea, jocul duce la creșterea nivelului de cunoaștere reciprocă, și valorizează 

spiritul întreprinzător, temerar al copiilor.  

Acest exercițiu de dezvoltare a comunicării produce energie și amuzament, dând elevilor șansa 

să devină participativi și implicați.  

Exercițiul facilitează capacitatea de exprimare și de argumentare, precum și realizarea unor 

dialoguri cu colegii de echipă. Mai mult decât atât, prin regulile expuse verbal la începutul 

exercițiului, copiii vor accepta ușor un conducător de grup și vor socoti potrivite unele ”constângeri” 

care să determine finalitatea pozitivă a jocului: găsirea obiectului pierdut sau ascuns. 

3 – Exercițiul de ascultare activă, 

are ca scop angajarea într-o relație de parteneriat cu elevul, și ajută la observarea sistematică a 

comportamentului și la anticiparea faptelor care ar urma să se producă. Dascălul poate dirija aceste 

conduite și evenimente în direcția unor atitudini pozitive, pentru a stabiliza stima de sine a copiilor;  

Exemplificări:     

- Cei mai buni ascultători îi privesc pe vorbitori.

- Să nu ascultăm doar criticile.

- Să nu analizăm aspectul fizic al vorbitorului.
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- Să nu ne pierdem răbdarea, pentru a da elevului șansa de-ași duce la bun sfârșit actul

comunicării. 

- Sensul verbelor „a asculta„ și „a auzi„ nu sunt identice, prin urmare să participăm la „auzit„

prin „ascultare„ și asumare. 

- Să ne pregătim pentru „a fi acolo„ în situația prezentată de vorbitor, gata să interveniți

favorabil. 

4 – Exercițiul prin jocul de rol, 

pune la îndemâna dascălilor strategii de învățare și de evaluare agreate de către elevi, care pot 

valoriza experiența artistică a celor mici.  

Participanții la jocul de rol deprind competențe și atitudini de echipă, devin participativi, 

inventivi, disciplinați, acceptând orice indicații sau „reguli„ , în ideea finalității pozitive: să devină  

mici actori. Fabulele, dialogurile, chiar și pantomima pot completa tematica jocului de rol, care devine 

vastă și ofertantă la nivelul oricărei categorii de vârstă școlară. Desigur, implicarea elevilor în crearea 

decorurilor este parte integrantă a procesului creativ în jocul de rol. 

Prin jocul de rol se pot eficientiza modele și tehnici de dezvoltare a comunicării la elevi, 

deoarece accentul educativ-instructiv este pus pe învățarea prin acțiune, prin activitate voluntară. 

Atunci când elevul nu este constrâns, calitatea muncii lui sporește, și satisfacția propriei  reușite va 

deveni motivațională în următoarele sarcini propuse de către conducătorul de joc.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL     

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Coordonator Proiect,    

Prof. Mititiuc Lăcrămioara,     

Școala Gimnazială Nr.1 Bârsănești 

Unitatea şcolară în care îmi desfăşor activitatea de 30 de ani, profesor titular, grad I, pe catedra 

de istorie-geografie este Şcoala Gimnazială Bârsăneşti, școala din satul natal în care am crescut odată 

cu părinții elevilor, școala unde am făcut gimnaziu și școala unde activez. De-a lungul timpului am 

condus în calitate de dirigintă mai multe generații de elevi. Am fost aproape de ei, de părinții si bunicii 

lor.  

Nu am avut niciodată probleme cu elevii sau părinții. Am căutat să le brodez pe creier elevilor 

că școala este unul dintre cele mai importante locuri în care colaborarea cu comunitatea se poate 

realiza, tocmai datorită faptului că ea se află în contact permanent între elevii şi familiile lor cât şi cu 

ceilalţi actori sociali. M-am gândit că elevii mei vor avea pe viitor un respect pentru cadrele didactice, 

școală, familie și vor transmite acest lucru urmașilor. Se poate spune că personalul didactic, prin 

contactul direct cu elevii şi familiile lor, este cel care înţelege cel mai bine toate transformările care 

s-au petrecut în structura familiei în ultimul timp (referitoare la ocupaţiile membrilor familiei, nivelul

de trai al acestora, la nivelul valorilor, practicilor şi proiecţiilor lor de viaţă).

De când a început școala online, am observat cât de mult s-au schimbat elevii mei într-un timp 

scurt. Viața noastră s-a schimbat. Totul acum este o provocare. Cu cât suntem mai tineri, cu atât mai 

mult ni s-a schimbat modul de viață și ne simțim mai îngrădiți. Cu greu acceptăm, ca noi îi putem 

pune în pericol pe cei dragi.  

Trebuie sa înțeleagă, că prioritatea principală este sa nu ne îmbolnavim și să nu transmitem 

virusul celorlalți. Sunt multe emoții dificile pe care le putem experimenta în timpul pandemiei – 

nesiguranța, frica, dezamăgirea, furia, vinovăția, frustrara sau singurătatea – sunt stări/ sentimente 

normale, pentru aceste condiții anormale. Ne înspăimântă nesiguranța și teama.  

Copiii au cel mai mult de suferit, din cauza izolării. Mai ales cei activi, cei care iubesc sportul 

și doresc să fie în compania celorlalți copii. Telefonul, tableta, device-urile și aplicațiile lor ne ocupa 

timpul tuturor, dar mai ales al copiilor. Ei nu sunt implicați prea mult in activitățile casnice, 

administrative, iar învățatul, temele și mai ales școala online ii fac să depindă mai mult de navigările 

în virtual. Ei vor fi generația care va face trecerea la era digitalizării. Cu un click, vor rezolva aproape 

tot . Exact cum este in filmele SF, de anticipație.  

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) 

sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 
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comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 

individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii 

educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea 

locală. Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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Promovarea imaginii şcolii in comunitate 

Prof. Mitrache Camelia    

Colegiul Economic “Gheorghe Chitu” Craiova   

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior.  

Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele demografice, 

economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an la an. 

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, reguli şi 

interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, modificate şi 

îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. Imaginea este dependentă 

de sistemul informaţional în care se formează, fiind condiţionată de caracteristicile de vârstă, sex, 

religie, nivel de cultură şi instruire, apartenenţa etnică sau politică etc. 

Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită „politică”, ce ţine pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată

de angajaţi.

Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei 

educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei 

strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției 

școlare, dar și de orizontul de așteptare 

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 

emoțională, estetică, fizică a elevilor. 

Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de 

absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de elemente ale 

culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale, ritualuri, 

ceremonii). 

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 

educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată 

și imaginea reală.Prima este imaginea de sine pe care managerul școlii dorește să o promoveze în 

interiorul și în exteriorul său, pe baza propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție 

cu imaginea reala. 

Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice alte persoane 

care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o 

formează despre activitățile organizației școlare.Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între 

ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul 

de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive și educative 

care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al beneficiarilor:elevi, părinți, 

comunitate față de serviciile oferite de școală. 
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Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod 

obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în 

acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a învățământului. 

Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire 

și personalitatea profesorului. 

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea 

mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra 

școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  Integrarea elevilor în școala prin promovarea 

interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea 

elevilor în abilităţi. 

Crearea de evenimente de relaţii publice sau de promovare, asigurarea vizibilităţii externe sunt 

imperative pe care şcoala contemporană nu-şi mai permite să le neglijeze, în contextul dinamicii 

demografice actuale, determinate de scăderea natalităţii, pe fondul precarităţii induse de criza 

economică, precum şi de o emigraţie încă importantă.  

Şcolile aleg să comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, prin intermediul site-urilor 

sau blogurilor şcolare, al forumurilor (de regulă oficiale sau consacrate, ale inspectoratelor etc), dar 

şi prin intermediul reţelelor de socializare, al comunicatelor şi conferinţelor de presă, al articolelor şi 

emisiunilor radio-tv, al pliantelor, revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor în sfera publică: participări 

la concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment susceptibil de a genera o imagine pozitivă. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare.  

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 

Bibliografie: 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Înv. Preș. MITREA MARICELA         

Grădinița Inocența Găești 

''Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.'' Ioan Slavici   

Calitatea în educație înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condițiilor pentru cea mai 

bună, completă și utilă dezvoltare. Calitatea este dependentă de valorile societății în care funcționează 

sistemul respectiv de educație. Școala de astăzi este un spațiu al confruntărilor și al conflictelor, mai 

ales în mediul on-line.  

O asemenea realitate obiectivă impune un mod de abordare total diferită de metodele și 

practicile utilizate până deunezi de cadrele didactice. Transformările profunde care au loc în sfera 

învățământului românesc determină oamenii de la catedră să-și analizeze continuu experiența 

acumulată, să o adapteze la cerințele actualei societăți și mai ales la condițiile concrete întâlnite în 

clasă, noi apărute în mediul on-line.  

Noile demersuri educaţionale redimensionează atât statutul cât şi sarcinile cadrelor didactice, 

care trebuie să devină manageri de educaţie, prin intermediul unor proiecte/programe educative 

operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, 

proiecte/programe desfăşurate pe baza unor convenţii/ contracte de parteneriat, în mediul on-line..   

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 

comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii 

locale este o necesitate a activităţii didactice. Actul educaţional are o eficienţă sporită dacă este 

implicată şi familia, cu condiţia de a se stabili un cod unitar de cerinţe.  

În urma colaborărilor constante cu părinţii, aceştia au posibilitatea de a-şi cunoaşte mai bine 

copiii şi modul acestora de manifestare în cadrul grupului, îşi însuşesc procedee educative adecvate 

pe care le pot aplica în educaţia copilului. Aceste activităţi întregesc activitatea educativă a şcolii, 

aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora.  

Încheierea și derularea parteneriatelor educaționale au ca factor fundamental comunicarea. În 

acest sens managerii școlii trebuie să desfășoare activități intense pentru informarea partenerilor cu 

toate datele necesare derulării programelor, pentru ca aceștia să primească informații clare, complete 

și într-un timp oportun. Implicarea elevilor în diferite proiecte unde își pot exprima liber creativitatea, 

imaginația și inteligența atrage după sine promovarea imaginii școlii. Rezultatul actului lor creator 

devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învață.  

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune 

adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării 

tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și culturii 

școlii. 
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Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 

perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu copiii și colegii cu întâlnirile 

mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în 

cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la 

derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate conduce 

la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale. 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, 

atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor și studenților pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru 

învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să 

transmită un mesaj important elevilor/studenților: învățarea continuă dincolo de școală și cu 

instrumente online accesibile tuturor și multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii 

/studenții să învețe și să lucreze independent.  

Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip 

online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu 

entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi/studenți. 

În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile 

tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare în mediul 

online presupune o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, 

a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci, 

mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și elevi/studenți, deopotrivă) pentru o 

astfel de experiență didactică.  

În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de e-

pregătire, care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa învățarea 

de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă, acces facil la 

infrastructură, resursă umană suport pregătită), la e-pregătirea elevilor/studenților care trebuie să 

dețină abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități pentru 

utilizarea resurselor online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și de autoevaluare, 

abilități de organizare și de management al învățării, să dispună de interes și motivație pentru învățare, 

de ab ilități de a comunica cu grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și promptitudine în 

rezolvarea sarcinilor, dar și la e-pregătirea profesorului, care trebuie să demonstreze experiență 

relevantă în utilizarea TIC în procesul didactic, cunoștințe și abilități pentru manipularea hardware-

ului și a software-ului, abilități de selectare critică a resurselor educaționale, adaptarea stilului de 

predare la noul mediu de învățare, manifestarea de atitudini pozitive față de tehnologie. 

E-pregătirea pentru mediul educațional de tip online determină efecte pozitive în planul

performanțelor școlare/academice, se asociază cu creșterea satisfacției pentru activitatea de învățare, 

cu implicarea și cu trăirea stării de bine. În caz contrar, efectele sunt negative, fiind identificate atât 

în planul scăderii performanțelor în învățare (neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback întârziat 

din partea profesorului etc.), în plan comportamental prin neimplicare în activitate, scăderea gradului 

de motivație pentru învățare, scăderea capacității de concentrare a atenției, și mai ales în plan 

emoțional, prin manifestarea nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe 

cu profesorul/colegii. Toate acestea se reflectă în plan psihologic prin creșterea nivelului de frustrare 

și a nivelului de stres, ceea ce poate conduce la creșterea gradului de agresivitate și la apariția 

sindromului de burnout.  

Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire prealabilă are 

efecte pe termen lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, cum este cea în care ne 

aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. RAMONA MITREA 

Educația este cel mai puternic promotor al relațiilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

generarea acestei componente sunt necesare mutații fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea 

unei societăți inovatoare, bazată pe cunoaștere. E necesar ca școala să vizeze marile schimbări ale 

lumii moderne și să răspundă provocărilor, înlocuind sistemul educațional vechi cu unul modern, în 

acest context adaptându-se activităților educative din online.   Sistemul educațional vizionar ar trebui 

să contureze viziunea unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru viitor. 

Promovarea școlii prin activitățile online poate fi privită ca un sistem de bunuri educaționale și, 

în acest context, prezintă semnificații deosebite, căci are în vedere valori care se referă la nevoile 

umane. 

Sistemul educațional odată evaluat, va determina o afluență mai mică sau mai mare de elevi. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de atragere a elevilor. 

Atragerea elevilor a constituit, pentru învățământul practicat în școlile din țările dezvoltate, 

obiectivul central pentru mult timp. De aceea ar fi util de învățat de la școlile europene cum atrag 

resurselor financiare, cum promovează imaginea si relațiie cu publicul interesat și comunitatea.  

Activitățile educative online nu reușesc să atragă suficienți elevi și acest lucru este valabil azi 

în majoritatea școlilor din țara noastră; la nivelul multor județe se organizează activități online 

atractive. 

Ar trebui însă ca școlile să conștientizeze că elevii nu sunt motivați să pledeze pentru un 

învățământ online, chiar dacă școala ar putea valorifica aceste resurse și ar oferi informații potrivite, 

la momentul potrivit.  

Devenind competitivi, școlile bune fac eforturi să-și facă elevii mândri de faptul că studiază 

acolo, profesorii orgolioși pentru că sunt angajați acolo și parinții încrezători că nevoile copiilor lor 

sunt împlinite. Practica „din vorbă în vorbă”, practicat de cei care beneficiază de serviciile școlii sau 

muncesc în școală și în apropierea ei fac ca publicitatea în media să fie ineficientă în promovarea unei 

școli. 

Directorul este cea mai importantă persoană. El trasează direcția pe care dorește ca școala să 

meargă. El are rolul de a contura misiunea școlii ca expresie a intenției și locului în comunitate și pe 

scena educației, în general. 

Directorul comunică viziunea sa personalului școlii. Comunicarea interumană este una din cele 

mai importante moduri de promovare a școlii.  Școala va fi pregătită pentru nevoile prezente și actuale 

ale pieței în contextul online. 

Școlile nu pot alege mediul în care să funcționeze, dar pot să acționeze asupra lui, să-l 

influențeze. Cea mai eficientă metodă de a face aceasta este de a adapta educația la așteptările și 

nevoile clienților școlii. Este imperios necesar ca școala să fie receptivă la continua schimbare a 

nevoilor și intereselor acestora, altfel alege riscul de a pierde locul în existența cotidiană. 
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Schimbarea imaginii ia foarte mult timp. Imaginea negativă este, din nefericire, mai vizibilă 

decât cea pozitivă. Oamenii au tendința de a ignora informațiile care sunt conforme cu 

așteptările.  Școala poate să încerce diferite metode de a obține informații referitoare la imaginea sa. 
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ȘCOALA ALTFEL, ȘCOALA ONLINE 

Prof. înv. preșcolar: MITRICĂ FLORIANA        

Școala Gimnazială ”Virgil Mazilescu”         

G. P. P. ”Floare de Tei”, Corabia 

În zilele noastre, tehnologia este parte a vieții noastre a tuturor, iar copiii sunt atrași în mod 

deosebit de mediul digital care este dinamic, colorat, interactiv. Totuși, utilizarea excesivă a 

computerului nu-i ajută pe cei mici să-și dezvolte abilități de viață reale, de aceea este necesar ca 

părinții să-i ghideze cu multă atenție, diplomație și pricepere. 

O soluție fericită din acest punct de vedere sunt platformele online, unde copiii descoperă de 

partea cealaltă a ecranului chipul cald și vesel al educatoarei care încercă să transmit celor mici noțiuni 

atât de atractive, încât înțeleg diversele noțiuni de la grădiniță, în timp ce se distrează.  

Kinderpedia de pildă, este o platformă online special creat pentru copiii, unde cei mici comunică 

cu educatoarea ca și cum lecțiile s-ar desfășura direct. Există avanteje și dezavataje, totuși în utilizarea 

acestei platforme. În primul rând, la nivel preșcolar, activitatea online a educatoarei este dependentă 

de ajutorul părintelui.  

În ceea ce privește avantajele, putem adăuga următoarele beneficii ale acestei platforme care 

schimbă din temelii atitudinea copiilor față de grădiniță și față de pregătirea temelor zilnice: 

Este accesibilă pentru orice părinte. Accesul la materiale este la libera alegere a părinților, poate 

fi realizat rapid, la orice oră și din orice loc, fiind nevoie doar de a descărca aplicația pe telefonul 

personal. După descărcare, se înregistrează pe platformă în calitate de părinte al copilului înregistrat 

de educatoare. Educatoare este cea care stabilește orarul activităților, dar și materialele pe care le 

încarcă în compartimentul Media sau în Documente. Astfel, copiii, ajutați de părinți se pot bucura de 

aceste resurse educaționale în perioadele cele mai productive sau pot renunța la parcurgerea lor atunci 

când doresc. 

În plus, micii exploratori descoperă aici mai multe tipuri de resurse digitale (jocuri educaționale, 

animații, filme, imagini), încărcate de educatoare și grupate în funcție de vârstă și specificul învățării. 

Este atractivă pentru copii. Copiii se bucură atunci când navighează în mediul online și astfel, 

sunt mai receptivi la informații venite din zona digitală. Deoarece timpul petrecut pe computer este 

perceput ca o experiență pozitivă, de către copii, Kinderpedia poate fi văzută ca o oportunitate de a 

se distra, fără să își dea seama că învață în același timp. Resursele educaționale trebuie să aibă grafică 

frumoasă, adaptată vârstei, cu sunete plăcute și interacțiuni atractive cu obiectele din jocuri, iar 

atmosfera să fie relaxantă, veselă, amuzantă. 

Ține cont de specificul vârstei copilului. Platforma creează un context plăcut, ludic în care copiii 

revăd, aplică ceea ce au învățat, își exersează memoria, atenția, gândirea logică sau își folosesc 

inteligența emoțională în jocurile trimise de educatoare. Conținuturile și modul de prezentare a 

acestora sunt adaptate stadiului gândirii, respectă specificul proceselor cognitive corespunzătoare 

vârstei și iau în considerare interesele și preferințele specifice vârstei, facilitând înțelegerea și 

încurajând învățarea. 
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Domeniul Științe (cunoașterea mediului) presupune provocarea curiozității naturale și dorința 

de explorare a copiilor. De aceea am conceput materiale corespunzătoare nivelului de dezvoltare al 

copiilor și le-am prezentat cu imagini atractive și în limbaj accesibil, curiozitățile din lumea științei. 

Domeniul limbă și comunicare – presupune materiale atractive, cu limbaje accesibile, povești, 

poezii corespunzătoare nivelului de vârstă, jocuri didactice ce dezvoltă sau exersează diferite abilități 

de comunicare, exprimare și adresare. 

Domeniul Estetic și Creativ - am creat activități atractive, cu o grafică plăcută, adaptată vârstei, 

prin care copiii își exersează inteligența emoțională și socială, memoria, atenția, răbdarea și gândirea 

artistică. 

Domeniul Ștințe în care micii exploratori se pot juca cu „banii“ confecționați de ei înșiși, pot 

confecționa sau utiliza diferite obiecte pe care le au în casă sau curte și pe care le pot folosi în jocurile 

și activitățile propuse de educatoare. 

În plus, cei mici pot să primească feedback rapid și permanent, înțeleg ce au greșit, ce au făcut 

bine, iar temele sunt astfel mai puțin stresante pentru copii. 

Resursele oferite copiilor trebuie să fie foarte diverse, prezentate variat din punct de vedere 

vizual și auditiv, fiind totodată adaptate particularităților fiecărei vârste. 

Oferă părinților posibilitatea monitorizării activității copilului. Platform Kinderpedia oferă 

posibilitatea de a consulta în orice moment rapoartele de activitate ale utilizatorului. Acest lucru 

permite copiilor libertatea de a învăța cum doresc, în același timp asigurând părinții că timpul petrecut 

pe platformă este de calitate. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. preșcolar Mitroi Florentina Nicoleta

Școala Gimnazială „Dimitrie Grecescu”   

Drobeta Turnu-Severin 

Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie a produs un adevărat experiment 

în domeniul educației. Toate  sistemele educaționale au fost  nevoite să se adapteze situației, să caute 

cea mai bună cale pentru susținerea procesului instructiv-educativ.  

Milioane de copii au fost obligați să stea în casă, iar educatorii, învățătorii și profesorii au fost 

forțați de situație să își mute activitatea online, să învețe să utilizeze diferite tehnologii și platforme 

digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura cu copiii. Predarea online pentru 

educația timpurie  a devenit o realitate zilnică pentru preșcolari, pentru educatoare și pentru părinți.  

Cadrele didactice au căutat  instrumente adaptate și practici de lucru pentru a susține predarea 

online pentru preșcolari, dar și pentru a o face atractivă și folositoare. 

La vârsta preșcolaritătii, copiii au nevoie să fie conectați cu ceilalți.De aici a rezultat nevoia 

imperioasă de a implica activ părinții in activitățile online sincron și asincron pentru a  realiza accesul 

copiilor la calculator, tabletă sau telefon ca formă de socializare cu colegii de la grădiniță. Scopul 

principal în predarea online pentru preșcolari este conectarea. 

În ceeace privește activitățile instructiv-educative, noile experiențe de învățare create pentru 

preșcolari au necesitat utilizarea de  instrumente digitale si dezvoltarea creativității utiliuzând diverse 

instrumente online și siteuri cu resurse educaționale.  

Astfel comunicarea in online între educatoare și copii, dar  și comunicarea in comunitățile 

educatoarelor se realizează prin prezentarea/schimbul  de materiale  create cu ajutorul aplicatiilor, 

siteurilor ca:worldwall.net, liveworksheets.com, quizlet.com,quizizz.com, crosswordlabs.com, 

storyjumper.com. 

Nu vorbim practic de o predare, ci de o experiență. În centrul învățării se află copilul. Când 

planificăm o activitate, trebuie să ne gândim la ce tip de experiență va avea copilul, nu la ce trebuie 

el să învețe.  

Când vedem această oportunitate ca pe o experiență pentru copii și pentru noi, abordarea 

sesiunilor online va fi diferită. Un lucru de care trebuie să ținem seama este cum diferențiem predarea 

online pentru preșcolari.  

Ceea ce trăim in această perioadă, reprezintă o situație aparte, iar măsurile luate au fost 

extraordinare, fiind nevoie de soluții de urgență și de o adaptare din mers, atât a cadrelor didactice, 
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cât și a copiilor și părinților, deoarece era absolut necesară continuarea învățării și a comunicării 

educaționale. 

Bibliografie: 

• Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării,

Paralela 45, Pitești. 

Surse web: 

• https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci-cand-vine-in-plus-fata-deeducatia-

fata-in-fata-creste-cam-cu-20-25-efectul-e-o-corelatie-masiva-intrenumarul-de-ore-petrecut-de-

parinte-cu-copilul-

siperforman/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7sQvF2It-s-
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Școala online – între necesitate și progress 

prof. înv primar Mitu Antoaneta 

Școala Gimnaziala nr 113, Bucuresti 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta fiind pusă în 

fața unei noi provocări: cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și 

părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanțării fizice, în care procesul educațional 

trebuie să continue în mediul online. Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației 

într-un timp foarte scurt, iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele 

ale părinților, pentru a putea urma lecțiile online. 

Acolo unde se vrea, se poate! Dincolo de sincope, greutăți, lipsa colaborării și decizii impuse 

peste noapte, majoritatea unităților de învățământ s-au adaptat cu succes noilor metode de învățământ 

online, considerând că este important să se pregătească pentru școala viitorului- şcoala online. 

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță (online) s-a făcut destul de 

brusc și au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală 

Cu certitudine atât cadrele didactice, dar și elevii trebuie să-și îmbunătățească substanțial 

abilitățile digitale, ceea ce va schimba calitativ relația profesor-elev, dar și școală-familie. În același 

timp și societatea civilă va trebui să fie conectată mai activ la problemele educației, venind cu sugestii 

constructive de îmbunătățire, în special a modalităților de învățare de la distanță și a instrumentelor 

digitale. 

Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și comunicare 

eficientă, și va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi 

a încrederii și a stării de bine.Totodată, cadrele didactice, precum și elevii, părinții, trebuie să fie 

autodidacți, să învețe din propria experiență dar și a celorlalți. 

În viitor trebuie pus accentul pe elementele învățării personalizate/ individualizate, dar și pe 

posibilitățile copilului. Elevii nu vor pune accent doar pe conținuturi, ci și pe analiza strategiilor și 

modalităților de învățare, precum și pe relațiile stabilite între participanții la actul învățării. 

În timp ce unii consideră că trecerea la învățarea online are multe dezavantaje (fără formare 

digitalizată, tehnologie, resurse și ghiduri suport, învățarea online va avea ca rezultat o experiență 

slabă a utilizatorului, care este incorectă pentru o creștere susținută, o impactare negativă asupra 

dezvoltării socio-afective a copiilor), alții susțin deja avantajele: prin apariția unui nou model hibrid 

de educație, cu beneficii semnificative, cum ar fi integrarea tehnologiei informației în educație, 

educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrală a educației școlare. 

Vorbind de inerentele provocări, în România mai putem menționa: 

• lipsa competențelor digitale în rândul cadrelor didactice și ale elevilor,

• lipsa accesului fiabil la internet și / sau tehnologie a unora dintre aceștia pentru a putea

participa la învățarea digitală; acest lucru marchează și adâncește mai mult decalajul deja existent 

ante-pandemie între cei din medii privilegiate și defavorizate și este cert că această pandemie a 

dezbrăcat inegalitățile profunde și durabile care afectează țara și școlile noastre. 

Conform Raportului de cercetare evaluativă ”Școala Online - Elemente pentru inovarea 

educației”(Botnariuc, și alții, 2020) care descrie toate elementele de context al școlii online din 

România, se menționează: 

*sistemul de învățământ este doar parțial pregătit,

*o parte din cadrele didactice nu posedă în acest moment suficiente informații și competențe

specifice instruirii asistate de calculator; 

• curriculumul permite într-o măsură variabilă/ secvențială/ revizuită transpunerea în activități

la distanță; 
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Un alt studiu relevant pentru discuția noastră este cel dezvoltat între American Institutes for 

Research și Universitatea din Chicago Consortium on School Research, care au efectuat o comparație 

între clasele online și cele desfășurate față-în-față. Cercetarea lor a reliefat faptul că orele online nu 

sunt la fel de eficiente ca și orele în persoană pentru majoritatea elevilor. Totodată, cursurile online 

au nevoie de un curriculum puternic și de practici pedagogice puternice.  

Profesorii trebuie să înțeleagă ce știu elevii și cum ar putea să-i ajute să învețe o lecție nouă. În 

acest sens, alte cercetări arată că, în medie, elevii rețin cu 25-60% mai multă informație atunci când 

învață online, comparativ cu doar 8-10% într-o clasă tradițională. Învățarea electronică necesită 40-

60% mai puțin timp pentru a învăța decât într-un cadru tradițional de clasă, deoarece elevii pot învăța 

în ritmul lor propriu, mergând înapoi și recitind, sărind sau accelerând conceptele după cum aleg. 

Ceea ce diferă în cadrul mediului online este că elevii pot avea mai multe distrageri și mai puține 

supravegheri, ceea ce le poate reduce motivația. 

Profesorul va trebui să stabilească norme pentru implicare, jocuri interactive și de stimulare a 

elevilor să intervină în cadrul lecțiilor, să pună în mod regulat întrebări și să răspundă colegilor lor, 

etc. Având în vedere că studiile au arătat că copiii își folosesc intens simțurile pentru a învăța, a face 

învățarea distractivă și eficientă prin utilizarea tehnologiei este crucială. 

Astfel, pentru a obține beneficii complete ale învățării online, trebuie să existe un efort concertat 

pentru a oferi această structură, folosind o serie de instrumente de colaborare și metode de implicare 

care promovează incluziunea, creativitatea, asertivitatea. 

Este clar că această pandemie a perturbat complet un sistem de învățământ despre care mulți 

afirmă că și-a pierdut deja relevanța, nu numai în România, dar și la nivel global. În cartea sa,”21 de 

lecții pentru secolul XXI”, savantul Yuval Noah Harari prezintă modul în care școlile continuă să se 

concentreze pe abilitățile academice tradiționale și pe învățarea la distanță,mai degrabă decât pe 

abilități precum gândirea critică și adaptabilitatea, care vor fi mai importante pentru o societate de 

viitor. Am putea vedea trecerea la învățarea online drept catalizatorul pentru crearea unor noi metode 

mai eficiente de educare a elevilor.În timp ce unii se îngrijorează că natura grăbită a tranziției online 

ar fi împiedicat acest obiectiv, alții intenționează să facă din învățarea online „noul lor normal”după 

ce au experimentat beneficiile de primă mână. 

Cursurile online nu sunt, în general, la fel de eficiente ca orele față-în-față, dar cu siguranță sunt 

mai bune decât nimic.În prezent,clasele virtuale permit elevilor să acceseze lecții și exerciții și să 

interacționeze cu profesorii în moduri care ar fi fost imposibil dacă o epidemie ar fi închis școlile 

chiar cu un deceniu sau două mai devreme. 

Așadar, s-ar putea să fim sceptici în ceea ce privește învățarea online, dar este timpul să o 

îmbrățișăm și să o îmbunătățim! 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE: 

Botnariuc, P., Cucoș, C., Glava, C., Iancu, E. D., Ilie, D. M., Istrate, O., . . . Velea, S. (2020). 

Școala Online - Elemente pentru inovarea educației.București: Editura Universității din București. 
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Promovarea imaginii unității de învățământ- Școala online 

Educatoare, Miu Gina   

G. P. P. " Lumea Copilăriei", Râmnicu Sărat, jud. Buzău 

Imaginea unității de învățământ este un complex constituit din istoria organizației școlare, 

calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În 

conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei unități de învățământ, se ține cont, în primul 

rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare al comunității. Factorul 

principal în crearea imaginii unității îl reprezintă calitatea procesului instructiv și educația asociată 

cu calitatea cadrelor didactice.  

Imaginea unei unități de învățământ este ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei 

identități specifice de către toți actorii implicați în activitățile preșcolare-profesori, copii, părinți, 

autorități, mass media. Imaginea unei unități de învățământ este cel mai bine promovată prin acțiunile 

desfășurate. Calitatea instituției depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, copii și orice alte 

persoane care lucrează în instituție, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor 

instituției și-o formează despre activitățile desfășurate. 

Un sistem de învăţământ poate fi considerat eficient doar în măsura în care asigură accesul 

continuu la educaţie şi formare, oferă deschiderea către mediul muncii, răspunzând astfel nevoilor în 

schimbare ale angajatorilor şi ale pieţei muncii, încurajând companiile să se implice mai mult în 

educaţia şi formarea profesională de orice tip. 

Beneficiarii serviciilor educaţionale şi părinţii lor formulează tot mai insistent exigenţe faţă de 

unităţile şcolare, solicitând informaţii detaliate despre calitatea acestora. Astăzi, într-o lume a 

comunicării, a informaţiei şi concurenţei, învăţământul nu mai poate rămâne cantonat în nişte jaloane 

stabilite odată pentru totdeauna. Dacă gândim grădiniţa ca o organizaţie ce trebuie să facă față 

concurenţei şi provocărilor viitorului, atunci este imperios necesar sa renunţăm la modelele 

tradiţionale de gândire, în favoarea celor inteligente, creatoare şi dinamice. Mediul intern şi extern în 

care funcţionează unitatea de învăţământ se schimbă, condiţiile interne şi externe nu mai sunt aceleaşi, 

de aceea trebuie operate modificări la nivel de vârf al managementului. Managementul strategic are 

ca idee fundamentală crearea unui climat de performanţă şi calitate. Daca privim unitatea de 

învăţământ ca pe o „ofertantă de servicii pentru societate”, într-o competiţie cu alţi „furnizori de 

servicii educaţionale”, atunci este nevoie de elaborarea unei strategii privind promovarea instituției. 

1. Prima etapă în elaborarea strategiei privind promovarea instituției școlare constă din analiza

în detaliu a următoarelor: 

• Puncte forte ale instituției, comparativ cu instituțiile din regiune;

• Puncte slabe ale instituției;

• Puncte de contact ale instituției cu mediul extern: profesori, copii, facilitățile fizice ale

instituției, pagină web, pagină de facebook, broșuri, flayere de promovare, etc. 

2. A doua etapă constă în determinarea unei poziționări dorite;

3. Elaborarea unui slogan care trebuie sa sublinieze poziționarea;

4. Elaborarea ofertei educaționale, ce oferă instituția copilului, părintelui;

5. Promovare a unității la intervale regulate de timp;

6. Definitivarea canalelor de promovare: Online; Fizic (evenimente, ședințe cu părinții); Media

(ziare locale, televiziuni locale etc). 

7. Delimitarea persoanelor responsabile de realizarea lor și termenilor limită;
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Promovarea imaginii unității noastre este rodul activităților derulate în parteneriat, ceea ce 

conferă avantaje evidente, deoarece se creează relații de colaborare, se aprofundează diverse 

probleme educative și nu în ultimul rând, au loc schimbul inter și intra disciplinare. 

În ultimii ani, atât baza materială, cât şi condiţiile de muncă şi pregătire a personalului angajat, 

condiţiile igienico-sanitare, parcul de joacă aferent grădiniţei, au fost mult îmbunătăţite  ceea ce a dus 

la performanțe în activitatea grădiniței.  

Sub aspect tehnologic, dispunem de resurse medii pentru desfăşurarea procesului instructiv - 

educativ în condiţii optime, ne-am reînnoit baza didactico – materială, în funcţie de cerinţele 

programei actuale de învăţământ (aparatură audio-video, conectarea la internet şi TV prin cablu) 

pentru asigurarea calităţii învăţământului preşcolar. Prin pregătirea asigurată de cadrele didactice din 

grădiniţă, preşcolarii de azi, viitorii şcolari/specialişti de mâine vor fi capabili să practice activităţi 

competitive, cu tehnologii avansate, la nivel calitativ ridicat.  

Acest fenomen de relansare tehnologică nu este posibil decât respectând proverbul „omul 

sfinţeşte locul” şi se realizează cu oameni bine pregătiţi, instruiţi în instituţii de învăţământ care 

funcţionează pe principii realiste şi eficiente. 
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Parteneriatul școală – familie - comunitate 

Prof. Miu Simona 

Colegul Economic” Gheorghe Chitu”, Craiova 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi care acţionează 

împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. 

În practica şcolară există mai multe expresii destinate parteneriatului educaţional: acord de 

parteneriat, acord-cadru de parteneriat pentru educaţie, parteneriat de colaborare, protocol de 

colaborare, protocol de parteneriat, contract de parteneriat, convenţie de parteneriat, parteneriat de 

colaborare instituţională, proiect de parteneriat şi altele. 

Termenul parteneriat este definit ca asocierea a doi sau mai mulţi parteneri, iar în literatura de 

specialitate, parteneriatul reprezintă modalitatea, formală sau informală, prin care două sau mai multe 

părţi decid să acţioneze împreună pentru atingerea unui scop comun. 

Pentru realizarea unui parteneriat de succes sunt necesare parcurgerea unor „etape de explorare-

evaluare-planificare-formare-iniţiere-realizare-verificare-reglementare-consolidare-acţionare-

implementare-evaluare“. Astfel, este nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui 

proces: comunicare, coordonare, cooperare şi parteneriat.  

Procesul de colaborare porneşte de la un nivel inferior, cel al comunicării pentru a ajunge la un 

nivel superior, cel al parteneriatului. Astfel, parteneriatul reprezintă o formă avansată a relaţiei dintre 

două sau mai multe părţi, cooperarea şi coordonarea sunt formele intermediare, cele care facilitează 

stabilirea unui parteneriat, iar comunicarea reprezintă punctul de plecare în vederea realizării 

parteneriatului între două sau mai multe părţi. 

Un parteneriat reuşit implică: identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi 

comunităţii;  găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; organizarea şi conducerea 

resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; identificarea competenţelor persoanelor 

implicate în aceste proiecte pentru a le  putea folosi la maximum; combinarea eficientă a atitudinilor, 

abordărilor şi tehnicilor diferite care se pot  aplica diferitelor sarcini; utilizarea cu succes a schimbării 

în folosul instituţiei. 

Cadrele didactice şi părinţii trebuie să lucreze împreună pentru a dezvolta o relaţie de cooperare 

în clasă. Centrul acestui parteneriat este copilul. Acest parteneriat între dascăl şi părinţi oferă copiilor 

un model asupra felului în care adulţii cooperează pentru a crea un mediu de învăţare stimulator. Este 

esenţială implicarea activă a părinţilor încă din primul an de şcoală. 

În mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioniştilor din 

grădiniţe şi şcoli să se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum 

specific vârstei acestora. Dar educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, 

este responsabilitatea întregii comunităţi. Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori 

adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii comunităţi. 

Pentru realizarea unui parteneriat trebuie stabilite câteva forme de relaţionare necesare. Astfel, 

trebuie respectate cele patru condiţii de realizare ale acestui proces: comunicare, 

coordonare, cooperare şi, în final, parteneriat. 

Prin activitatea în parteneriat cu părinții, cadrul didactic își asigură un sprijin în propria 

activitate. Învățându-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, întărim interacțunile și 

relațiile dintre părinți și copii. Prin cooperare reală și comunicare cu părinții, școala pune bazele unei 
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unități de decizie și acțiune între cei doi factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea 

situațiilor problemă, a conflictelor posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului. Pe de o 

parte, familia este un factor de educaţie informală, pe de altă parte, aceasta are obligaţii şi drepturi 

care decurg din statutul de elevi ai copiilor ei în sistemul formal de educaţie. Una din însuşirile 

caracteristice psihologiei părinţilor este năzuinţa de a-şi vedea copii mari, bine instruiţi şi bine formaţi 

pentru viaţă.  

Pe fundalul unui orizont larg de înţelegere a rolului pe care îl joacă părinţii în viaţa socială, dar 

şi în viaţa de familie, finalităţile educaţionale vor dobândi un grad mai mare de conştientizar. Aceste 

distincţii sunt importante pentru decizia privind tipul de relaţionare pe care se poate miza, pentru un 

anumit partener din cadrul comunităţii. Părinţii care vin regulat la şcoală pot aprecia mai realist felul 

în care copilul se adaptează şcolii. Copiii îşi văd părinţii într-o altă lumină. Un mare avantaj pentru 

dascăli este faptul că învaţă mai multe despre viaţa de familie şi comunitatea copiilor. 

In concluzie parteneriatul este o relaţie stabilă între persoane sau instituţii care participă cu 

anumite resurse pentru atingerea unui scop comun; este o relaţie de egalitate stabilită în baza unor 

acorduri semnate, ambii parteneri având dreptul de a evalua gradul de atingere a obiectivelor şi modul 

de gestionare a resurselor: comunicarea este permanentă, responsabilităţile, succesele riscurile sau 

eşecurile fiind asumate deopotrivă; presupune strategii de cooperare pe termen lung cu o flexibilitate 

scăzută datorită scopului comun. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN MEDIUL ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLARE 

Prof. înv. Primar MOCAN ELENA - CLAUDIA 

Șc. Gimn. “Avram Iancu”, Turda, jud. Cuj 

De ce este important să promovăm imaginea unităţilor şcolare? 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: școală-elevi-părinţi.  

Educația este obligatorie, dar din fericire nicio instituție nu poate forța alegerea. Fiecare este 

liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala 

să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de 

ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregătită de a adapta programul educaţional la nevoile 

în schimbare ale fecărui participant la actul educațional. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii 

şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o 

planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

Activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii noastre au fost: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale

, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale/ regionale;  

• promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet)

Exemple de bune practice în promovarea imaginii școlii:

Unul din parteneriatele pe care le-am dezvoltat chiar și în perioada online a fost parteneriatul

cu un cabinet stomatologic. Realizăm activități în parteneriat cu acest cabinet stomatologic de mai 

mult timp, pe parcursul mai multor ani școlari, iar perioada online nu ne-a împiedicat să continuăm 

să facem acest lucru. Știm cu toții că igiena este importantă în viața noastră, așa că am continuat să 

ne informăm cât mai bine în acest domeniu, pe toate laturile. 

“Dinți sănătoși, zâmbet frumos”: este un parteneriat municipal, având ca parteneri Școala 

Gimn. “Avram Iancu” din Turda și cabinetul stomatologic “Stoma4you”, se desfășoară pe 

parcursul mai multor ani  școlari, grupul țintă –sunt elevii claselor primare, părinți și cadre didactice 

Din copilărie, fiecare trebuie să se preocupe de sănătatea sa. O persoană sănătoasă trăiește  în 

armonie cu sine, cu semenii, cu mediul înconjurător. Omul sănătos poate muncii, gândi și crea pentru 

el, dar și pentru ceilalți. Fiecare copil trebuie să cunoască și să aplice unele reguli de igienă pentru a 

avea un corp sănătos. Auzi peste tot “zambetul e cartea ta de vizită”, dinții tăi vor rămâne sănătoși 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1086



dacă îi perii corect”, “ața dentară e indispensabilă” – și nimeni nu își ia o pauză de respiro să-ți explice 

exact cum stă treaba cu igiena dentară. 90% dintre adulți  suferă de boli ale gingiei, mai mult sau 

puțin grave. Ceea ce înseamnă că, oricâtă atenție ar acorda igienei bucale, nu e  niciodată de ajuns.  

Scopul proiectului:organizarea unor activități care să urmărească dezvoltarea și aplicarea 

corectă a deprinderilor de igienă orală. 

Obiectivele acestui proiect de parteneriat sunt: 

O1- Denumirea, recunoașterea și precizarea tipurilor de dinți și a funcțiilor acestora de către 

elevii ciclului primar ajutați de medicul stomatolog de la cabinetul stomatologic Stoma4you până în 

mai 2021; 

O2- Exemplificarea unor  comportamente corecte şi greşite care menţin sau distrug dinţii de 

către  elevii  claselor primare de la Șc. Gimn. “Avram Iancu” sub îndrumarea medicului stomatolog 

și a cadrelor didactice implicate în proiect; 

O3- Denumirea a 10 alimente care favorizează dezvoltarea dentiţiei sănătoase, selectarea de  

imagini și asamblarea lor sub  forma unor postere expuse în școală de către  elevii care participă la 

proiect; 

O4- Participarea elevilor la o ședință stomatologică la cabinetul stomatologic Stoma4you, unde 

li se prezintă  reguli de igienă orală, exersarea modului de spălare corectă a dinţilor şi se realizează 

un periaj profesional utilizând substanţe dezinfectante folosite în igiena orală, până în mai 2021. 

Activități propuse în cadrul proiectului: 

• “Zâna Măseluţă si Caria”- discuţii pe marginea povestirii

• “Zâmbete strălucitoare, viitor strălucit”- prezentare film animat educativ pentru îngrijirea

dinţilor; realizare de desene, colaje 

• “Stil de viaţă sănătos” - realizare de afişe pe teme de educaţie de îngrijire a dinţilor

•Cum ne păstrăm dinţii sănătoşi; Ştiaţi  că…  - întâlnire cu medicul stomatolog

În acest an școlar activitățile realizate în cadrul proiectului au fost desfășurate în mediul

online. Am vizionat împreună o poveste “Zâna Măseluță și Caria” și filmul animat educativ

”Zâmbete strălucitoare, viitor strălucit”, am realizat jocuri interactive de periaj corect, am realizat 

desene și colaje pe care fiecare elev le-a prezentat afișându-le la cameră. În urma activităților, fiecare 

elev a colecționat informațiile într-un portofoliu. 

Dintre lucrările elevilor: 

Bibliografie: 

1. Gina Proca, Motivarea elevilor în organizația educațională, Editura Evomind, 2019

2. Nicoleta Marțian, Școala și comunitatea, Presa Universitară Clujeană, 2018

https://ccdtulcea.ro/wp/wp-content/uploads/revista/15/12-Vlaicu-Daniela_Importanta-

promovarii-imaginii.pdf 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII/SCOALA ONLINE 

Prof. înv. primar, Mocanașu Anca     

Școala Gimnazială Solonț 

A fi cadru didactic necesită o mare flexibilitate, putere de adaptare la nou şi multă spontanietate. 

Toate acestea, combinate cu experienţa didactică, formează un profesor care se adaptează rapid la 

aproape orice situaţie. Fiecare act didactic, indiferent cât de minuţios este planificat, va avea momente 

în care situaţia la oră solicită o schimbare. De aceea este foarte important ca profesorul să fie pregătit 

oricând pentru o schimbare, să fie flexibil din punct de vedere cognitiv şi comportamental. 

După data de 9 noiembrie a anului 2020, fiecare dintre noi, cadrele didactice, ne-am confruntat 

cu numeroase provocări. Evident, trecerea de la predarea directă la predarea online (cum a fost 

dealtfel şi în martie 2020), de la clasa fizică la clasa virtuală, a necesitat regândirea unor elemente 

fundamentale ale actului educației.  

Noua formă de abordare a învățării nu a fost îmbrățișată cu bucurie de o mare parte dintre cei 

implicați, din motive deja bine cunoscute: inadaptarea la această situație de criză, slabele competențe 

digitale ale dascălilor, ale copiilor, fără de care nu se putea realiza conectarea online în cazul copiilor 

din învățământul gimnazial.   

Lipsa conexiunii la internet sau chiar absența dispozitivelor necesare acestor tipuri de activități 

au ridicat de asemenea probleme. S-au depus eforturi din partea tuturor pentru a se putea finaliza 

semestru din acest an şcolar 2020/2021 și s-au găsit soluții pentru ca materia școlară să poată fi 

parcursă de către elevi, chiar dacă acest lucru a implicat și sprijinul părinților sau al bunicilor.  

Activitățile online s-au desfășurat pe diferite platforme de învățare, materialele didactice trimise 

au fost rezolvate, iar pe urmă verificate și corectate. Cei mai mulți au făcut tot posibilul să se adapteze 

situației noi. S-a lucrat în echipă, fapt ce a contribuit în mare măsură la coeziunea grupului. Am 

învățat poate să ne apreciem mai mult, să ne ajutăm între noi fără a cere nimic în schimb, să ne 

bucurăm de un timp de calitate petrecut în familie și cu siguranță, unii dintre noi am ajuns să 

conștientizăm valoarea și importanța dascălilor.  Dacă ar fi să găsim câteva puncte tari și câteva 

puncte slabe ale școlii online, am putea face referire la următoarele aspecte: 

Punctele tari 

• Asigură comunicarea și ajută la menținerea acesteia;

• Facilitează transmiterea cunoștințelor și ușurează evaluarea, deoarece aceasta se poate face

prin platformele utilizate; 

• Se pot folosi diverse materiale publicate online, care se transmit elevilor mult mai ușor;

• Se poate da mai ușor un feedback in momentul activitații online.

Puncte slabe

• Se mărește timpul petrecut în fata computerului/telefonului;

• Nu toți elevii au acces la tehnologie;
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• Chiar și cei care au acces nu pot fi stimulați sa ia parte la toate activitațile, deși li s-a amintit

obligativitatea participarii la cursurile online; 

• Stârnește reacții diferite din partea unor părinți, tocmai din cauza faptului că se simt forțați să

asigure copiilor tehnologia necesară; 

• Creează nemulțumiri în cazul elevilor care, deși nu sunt la școală, trebuie să participe la

activități. 

 Poate că una din cele mai mari pierderi ale acestor luni de școală este emoția care lipsește din 

comunicarea seacă a unor conținuturi pe calea platformelor digitale care ne-au servit drept suport. 

Psihologii, precum și specialiștii în educație recunosc faptul că școala online nu o poate înlocui pe 

cea tradițională.  

Latura afectivă a învățării se disipează și elevul nu devine decât un ,,roboțel”, doldora sau nu 

de informații, dar lipsit de modele atitudinale și comportamentale, de prietenie, de înțelegere și 

empatie față de semeni, de spirit de echipă, competițional sau de altă natură. Mai mult, cum puteam 

într-o astfel de situație să dezvoltăm alte aptitudini și competențe decât cele științifice. Activitățile 

extrașcolare și extracurriculare nu s-au mai putut desfășura.  

Cine știe care este valoarea eductivă a acestora, înțelege și efectele negative pe care acestea 

leau avut în existența elevilor și a cadrelor didactice! Vreau la școală! ... Mi-e dor de colegi! ...Au 

fost exclamații foarte des întâlnite în ultima vreme în limbajul marii majorități a eleviilor.  

Dacă în trecut, foarte mulți copii afișau o atitudine mai puțin pozitivă la adresa școlii, pandemia 

care s-a făcut simțită la noi a reușit să facă ceea ce zecile de modificări, metode și strategii de atragere 

a copiilor în clase n-au reușit. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Doctorand UPSC ION CREANGĂ = CHIȘINĂU         

CJRAE VALCEA  -  Prof. MOCANU CORNELIA 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant.  

Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în continua 

schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare infinit, prin 

care o școala își poate construi o imagine. Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor 

didactice pregătite care intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se 

cere de la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat 

directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind 

astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă  la 

particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 

înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii.  

Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală. Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii 

minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin 

Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea 

interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea 

elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional. Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește 

într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând 

asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile 

de a se controla comportamental și emotional.  

Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate formele de acțiuni 

turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte instituții Activitățile extracurriculare 

dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de 

învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la 

nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul 
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rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, 

asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. Prin 

combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu 

sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință 

crează o imagine pozitivă a școlii.În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind 

beneficiarilor ceea ce au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 

individualizarea învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 

comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare.  

Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. Educația de calitate 

este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii, 

de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta 

imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Mocanu Irina Laura

Școala Gimnazială Nr. 18, Galați 

”Învățătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet prin 

dragoste și bunăvoință, aceea rămâne acolo pentru totdeauna” – Sfântul Ioan Gură de Aur 

Unde școala se ivește, pământul se- mbogățește! 

În zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să-și revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. 

Deschiderea spre nou se realizează grație cadrelor didactice bine pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Este importantă personalizarea ofertei educaționale, 

crearea unei imagini pozitive prin rezultatele elevilor la activitățile realizate cu succes și în mediul 

online. 

Folosirea unor mijloace tehnologice în strategii de predare atractive vor crea întotdeuna o 

imagine pozitivă asupra școlii, publicând activitățile școlare cât și extrașcolare pe calea internetului, 

deoarece internetul a devenit cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. 

Este cunoscut faptul că educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al 

dezvoltării, iar pentru activarea acestui motor sunt necesare o serie de schimbări care să facă posibilă 

dezvoltarea unei societăți bazată pe cunoaștere.  

Remarc utilitatea indutabilă și eficiența instrumentelor pentru organizarea și desfășurarea unor 

activități on-line, profesorul având rolul de a  transmite elevilor cunoștințe și informații, fiind un 

model comportamental care incumbă un mod de gândire.  

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, individualizarea învățării, promovarea unui comportament moral pozitiv 

și participarea la activități extrașcolare, fie acestea și în mediul online.  

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual, cu câte o părticică, asupra imaginii școlii de ansamblu a instituției școlare, o imagine 

pozitivă ce se creează greu și se pierde repede. 

”Să nu-i învățăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adpteze” 

(Maria Montessori- ”Descoperirea copilului”) 
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GRADINITA ONLINE - PROVOCARE, EXPERIENTA 

prof. înv. preşc. Mocanu Mariana Alina 

În zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității.  

Promovarea imaginii instituţiei este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele 

beneficiarilor procesului educational.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale prescolarilor, părinții fiind, în principiu, primii 

interesați de acest aspect. 

Din punctul meu de vedere scoala online a fost o adevarata provocare pentru toate educatoarele, 

munca de acasa s-a dovedit eficienta dar cu multe sacrificii din partea tuturor celor implicati. Consider 

ca rabdarea si devotamentul educatoarelor au fost punctele forte deoarece lectiile online au necesitat 

o pregatire prealabila, acestea au incercat sa regandeasca invatarea si sa o adapteze la nevoile

societatii actuale. In aceste conditii, au dat dovada de mult calm, daruire, dragoste fata de prescolarii

pe care i-au imbratisat la sfarsitul fiecarei activitati.

Conceptul de scoala online a fost o oportunitate de a intari relatia familie/gradinita.In perioada 

pandemiei, multi parinti nu au facut fata situatiei, au fost stresati deoarece nu au avut cu cine sa-si 

lase copiii acasa in timp ce acestia au mers la serviciu.  

La fel de stresati au fost si cadrele didactice care s-au adaptat la pedagogia digitala si au invatat, 

la fel ca prescolarii, principiile invatarii online. Din acest motiv este foarte important ca cele doua 

roluri, de parinte si profesor sa se complteze in aceasta " noua normalitate" fara a se afla in 

contradictie. 

In acest parteneriat, profesorii au aflat de la parinti ce nevoi au prescolarii, ce pasiuni, ce stari 

si emotii resimt acestia in aceasta perioada. Pe de alta parte, parintele afla cum are nevoie copilul sa 

fie ajutat si incurajat pentru a reusi si pentru a dezvolta un comportament pozitiv. 

Pentru a oferi posibilitatea de a impartasi copiilor din viata lor profesionala, am propus 

parintilor teme care erau legate de preocuparile si activitatile acestora.  

Am utilizat jocuri interactive create pe platforme online (acestea au fost accesibile atat copiilor 

cat si parintilor); am propus activitati gospodaresti carea au creat in familie momente deosebit de 

placute si relaxante ( stergerea prafului, prepararea unor feluri de mancare); i-am provocat pe copii la 

cercetare prin mici experimente pe care le-am facut (amestecarea otetului cu bicarbonatul). 

Curajul,calmul si bunavointa tuturor au arantat succesul activitatilor online. Au fost create 

intervale flexibile pentru toti copiii, s-au realizat inregistrari ale unor activitati, li s-au transmis foarte 

multe informatii si instructiuni pentru activitati practice in urma carora au avut de invatat atat 

prescolarii, cat si noi, dascalii si parintii.  

Am cerut tot timpul feed-back atat de la parinti, cat si de la copii pentru a putea sa construim 
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rrelatia optima dintre cadru didactic si prescolar, pentru a ava un impact pozitiv asupra invatarii. 

Copiii au inteles necesitatea izolarii, s-au adaptat si s-au bucurat de timpul petrecut acasa , cu 

familia. Cu toate acestea, le-a lipsit interactiunea cu colegii si energia din colectivitate. 

Resurse bibliografice: 

http://educatieonline.md/ 

www.e-istet.roScoala 
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Importanța activităților educative realizate în online, 

pentru promovarea imaginii școlii 

Moga-Popa Simona-Georgeta 

Școala Gimnazială Nr. 11 – G. P. P. Nr. 41 Oradea 

Promovarea imaginii unităţii şcolare, reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei 

trei parteneri educaţionali: instituție școlară-preșcolari/elevi-părinţi.  

Voi face referire la educaţia preşcolară care este unul din elementele esenţiale ale educaţiei 

individului uman. În procesul educaţiei preșcolare, un rol esenţial îi revine sistemului preşcolar, care 

reprezintă o etapă incipientă pentru încadrarea copiilor în sistemul educaţional. 

Focalizarea pe educația timpurie este foarte importantă. Aceasta este perioada când copiii  se 

dezvoltă rapid. Dacă procesul de dezvoltare, în acest stadiu, este neglijat, compensarea pierderilor se 

realizează mult mai dificil. Această perioadă este foarte importantă în formarea unor deprinderi și 

comportamente sociale, având ca scop integrarea persoanelor în societate. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. 

O instituție școlară trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze 

activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a copiilor și a părinților acestora.  

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de 

consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării 

unui parteneriat bine consolidat, bazat pe mulțumirea beneficiarilor.  

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale.  

În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu 

satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă părinții și copiii de 

la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure audiența maximă 

a ofertei educaționale. 

În perioada predării on-line, grădinița poate juca un rol important de sprijin pentru părinte în 

organizarea unor rutine, momente de reper și acces la activități potrivite pentru copii. Perioada aceasta 

este foarte provocatoare atât pentru părinți, cât și pentru copii: pe lângă schimbările de rutină care 

apar, părinții trebuie sa gestioneze emoțiile lor, oboseala, sarcinile casnice și cele de la muncă în 

același timp cu nevoile de conectare și joacă ale preșcolarului. 

Rolul și energia cadrului didactic trebuie să fie orienate pe lângă acest sprijin pentru părinte, 

către conectarea cu copilul preșcolar, menținerea stabilității și a continuității relațiilor lor și mai puțin 

pe obiectivele învățării și a planurilor curriculare.  

Din perspectivă părinților si a cadrelor didactice, contează mai mult asigurarea suportului 

educațional și conectarea cu preșcolarii, decât cantitatea de activități sau scopul lor. 

O instituție școlară interesata de satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi, se concentrează pe 

cunoașterea și satisfacerea nevoilor acestora. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele 

bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine beneficiarii.  

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele 

sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este 
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de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și 

apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

➢ Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004

➢ Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. învăț. preșc. MOGA RODICA    

G. P. P. Nr. 7 / Structura G. P. P. Nr. 1 Satu Mare 

În contextul pandemic existent la noi în țară încă din martie 2020, școlile și grădinițele din țară 

s-au închis, de pe o zi pe alta, iar atât copiii, cât și cadrele didactice au trebuit să se adapteze la noile

condiții.

Singura șansă de a continua actul educativ, a fost în format online. Ce a însemnat școala online 

pentru noi, cadrele didactice? A însemnat să lucrăm pe niște platforme despre care nu am știut nimic 

până atunci, pentru care nu am fost formați să le folosim, a trebuit să ne autoeducăm din mers. Au 

fost multe necunoscute la care a trebuit să găsim o soluție. 

Activitățile educative trebuiau să continue. Astfel că la nivel de județ s-a realizat un site pe care 

fiecare cadru didactic interesat și doritor a putut încărca diferite  materiale (fișe de lucru, jocuri, 

povești etc) care să vină în sprijinul părinților și copiilor izolați la domiciliu. Acest demers a fost 

foarte apreciat de  părinți, care au devenit peste noapte, ajutoare de educatoare. Astfel aceștia au 

conștientizat răbarea și dedicarea cadrului didactic, au apreciat mai mult munca prestată de noi, 

educatoarele. 

Dar acest demers nu a fost suficient pentru ca preșcolarii să-și însușească cunoștințele și 

competențele necesare   unei dezvoltări armonioase. Astfel că am început să ne întâlnim și online, în 

activități sincron, dar și asincron. 

Am descoperit diferite aplicații care ne-au ajutat să facem colaje de poze sau înregistrări video 

cu etapele de lucru ale unei activtăți practice, plastice, să  facem înregistrări audio cu povești citite de 

educatoare, să facem activități interactive diverse (wordwall, qiuzz) care să le capteze atenția și să le 

stârnească interesul preșcolarilor etc.  

Dar, cu puțin efort, înteres și mult studiu individual, am învățat să ne adaptăm la noua noastră 

viață, la viața școlară online. Tot ce am reușit să realizăm cu copiii în această perioadă, a fost cu 

imensul sprijin din partea părinților, cărora aș dori să le mulțumesc. 

Fără părinți implicați, fără această colaborare, fără activitățile online desfășurate, fără 

platformele educative (ZOOM și Google Classroom) pe care le-am descoperit treptat, nu am fi reușit 

nimic. 

Pentru că, da, părinții vorbesc între ei, vorbesc despre  cadrele didactice, despre diversitatea 

activităților educative desfășurate în online  în această perioadă,  iar, noi cadrele didactice implicate, 

conștiincioase, care am desfășurat activități online sincron sau asincron, contribuim la promovarea 

imaginii școlii. 
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INSTRUMENTE DIGITALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

Prof. înv. preșc, Mogîldea Mihaela 

Grădinița p. p. Nr. 11 Iași 

Competențele cheie reprezintă un pachet multifuncțional, transferabil de cunoștințe, abilități și 

atitudini de care au nevoie toți indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială 

și găsirea unui loc de muncă.  

Acestea trebuie să se fi dezvoltat la sfârșitul educației obligatorii și trebuie să acționeze ca 

fundament pentru învățare, ca parte a educației pe tot parcursul vieții. Aceasta perioadă este un prim 

pas spre utilizarea tehnologiei de către educatoare/profesori înv. preşcolar la grupă sau pentru 

derularea activităților on-line. În marea majoritate a timpului, utilizarea e-tehnologiilor salvează timp 

și energie, captându-se usor atentia prescolarilor. 

În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale 

acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al 

XXI-lea etc.).

Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită

suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă) Un aspect motivant pentru cadrele 

didactice îl reprezintă schimbul de bune practici şi asistenţă din partea colegilor. În continuare vă voi 

prezenta câteva dintre aplicaţiile și instrumentele digitale care se pot utiliza în facilitarea învățării on-

line și în susținerea grădiniței de acasă. 

HARTI DIGITALE - printre cele mai cunoascute tipuri de aplicaţii digitale se numără şi hărţile 

dintre care enumerăm Google Maps,Tripline şi Zeemaps, ca şi instrumente colaborative care se pot 

utiliza cu succes şi la ciclul preşcolar. ZEEMAPS - este una dintre cele mai uşor de folosit aplicaţii 

prin completarea unor câmpuri şi identificare pe hartă a poziţiei tale, a grădiniţei tale. Este un 

instrument care permite vizulizarea datelor geografice. Nu necesita cont de utilizator şi este gratuit. 

PEREŢII VIRTUALI - sunt aplicaţii digitale care oferă spaţiu de afişare colaborativ atât pentru 

varianta text, imagine, video, site-uri web. Printre cele mai cunoscute sunt Padlet si lino.it. PADLET- 

este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. Peretele este o 

pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o temă dată, materiale de 

tipul documentelor, prezentărilor, legaturilor spre diferite site-uri web. Este gratuită, dar necesită 

crearea unui cont. Te poţi loga cu contul de yahoo, gmail sau Facebook. 

JOCURI ON-LINE – sunt aplicaţii plăcute de către copii şi de cadrele didactice doarece îşi 

păstrează simţul ludic. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line. 

JINGSAWPLANET - este o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi 

decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită ( de la 3 la câteva sute de bucaţi). 

Este o aplicaţie gratuită şi nu necesită crearea de cont de utilizator. 

CREATOARE ON-LINE - sunt aplicaţii uşor de folosit, foarte vizibile ne ajută în crearea de 

colaje, slide-showuri, filmuleţe, animaţii. Cele mai cunoscute sunt: Pizap, Pixl, Kizoa, Animoto. 

PIZAP - este un editor on-line cu ajutorul căruia putem edita imagini, crea colaje de fotografii, afişe 

în format digital etc. Este foarte uşor de utilizat, este gratuit şi nu necesită crearea unui cont. 
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EDITORI DIGITALI - sunt platforme online care găzduiesc publicaţii în format electronic de 

tipul revistelor, auxiliarelor didactice, fluturaşi, materialelor didactice, cărţi etc. Printre cele mai 

utilizate sunt issuu.com ,calameo, smore.com. ISSUU - este o platformă de editare digitală care 

pemite găzduirea de materiale didactice, împărtăşirea şi descărcarea unor materiale educaţionale. Este 

gratuită, necesită cont de utilizator prin logare cu emailul sau contul de Facebook. 

JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor 

on-line. Dintre instrumente recomandate puteti utiliza: Worldwall sau Learningapps. WORLDWALL 

- este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea

învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. (De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus,

Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia et c); Este un instrument

digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate.

LEARNINGAPPS - este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea 

creării de conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, 

completează cuvântul lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau 

pot fi folosite drept material de învățare pe platforma LearningA pps (creând clase în care să îi invitați 

pe copii; se pot face si sondaje pentru a măsura feed-back-ul).  
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Importanța activităților educative realizate în online   

pentru promovarea imaginii școlii 

prof. Mogoș Remus-Miron 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestuia sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Din 

păcate însă, sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă 

ultimul. 

Procesele de transformare a societăţii, înregistrate în ultimii ani, reprezintă provocări pentru 

sistemul de educaţie. Alături de organizarea și realizarea unui proces educațional de calitate, 

valorificarea eficientă a resurselor educaționale, promovarea imaginii instituției școlare în care 

activez devine semnificativă. În contextul actual, o instituție de calitate capătă noi valenţe şi implică 

noi roluri instituţionale.  

Valențele de imagine se pot observa prin desăvârșirea identității specifice a instituției noastre 

în valorificarea potențialului educațional, oferind periodic răspunsuri la întrebările:  

În ce măsură liceul este cunoscut la nivel local, județean și național? 

Există materiale informaționale care descriu scopurile şi realizările liceului?  

Cât de frecvent comunitatea este informată despre realizările şi problemele liceului? 

În ce măsură suntem implicaţi în activităţile de apărare / promovare a intereselor beneficiarilor 

şi partenerilor?  

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, reguli şi 

interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, modificate şi 

îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. Trecerea în mediul online 

facilitează depășirea barierelor spațiale, motiv pentru care colegiul poate organiza activități utile în 

promovarea imaginii școlii, fiindcă o imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra 

succesului ei și asupra percepției în rândul publicului larg. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să 

evoce ceva, să spună ceva, trebuie să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog.  

Colegiul nostru a invitat la un dialog „fără frontiere” cadre didactice și elevi, specialiști în 

domeniu, iar implicarea în derularea acestor proiecte a fost benefică tuturor. Exemplificând, 

activitățile care au avut un impact puternic atât asupra beneficiarilor direcți, cât și asupra celor 

indirecți, au fost: 

Activitatea 1 – Cartea, cel mai bun prieten 

În cadrul acestei activități desfășurate în mediul online, elevii claselor a IV-a au creat un „Club 

de lectură” în care citeau anumite fragmente din textele recomandate de învățători, dezbăteau cele 

mai interesante idei folosind argumente „pro” și „contra”, citeau pe roluri/ dramatizau în momentul 

în care erau distribuiți în camerele platformei Zoom. În orele de lectură liberă, elevii discutau despre 

cărțile citite, caracterizau personajele preferate și își recomandau reciproc alte lecturi. Doritorii au 
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putut concretiza pasiunea pentru citit prin formarea unor echipe care au creat cărți virtuale, accesând 

aplicația StoryJumper. 

Deoarece colegiul are o bună colaborare cu Biblioteca municipală, la clubul virtual de lectură 

au participat și angajatele acestei instituții culturale, activitatea comună având un impact important la 

nivelul comunității locale. 

Activitatea 2 – Povestea interioară îți creează realitatea exterioară 

O activitate de dezvoltare personală în care invitatul Cătălin Stoica le-a explicat elevilor de 

gimnaziu din Făgăraș și Țara Făgărașului cât de importantă este autocunoașterea și intercunoașterea. 

Deși elevii participanți proveneau din medii diferite, activitatea a avut un numitor comun: creșterea 

stimei de sine. Pornind de la definirea realității, s-a ajuns la identificarea elementelor de poveste 

interioară, convingeri, așteptări, dorințe.  

Activitatea 3 – Ce limbă vorbesc adolescenții? 

Această activitate a implicat liceeni din colegiul nostru și din alte școli partenere, principalul 

obiectiv fiind orientarea școlară și profesională. Invitați de către organizatori, la aceast webinar au 

participat „biblioteci vii” din comunitatea locală. Experții în diferite domenii le-au împărtășit tinerilor 

avantajele și dezavantajele unor meserii, diferența dintre abilitate și vocație, precum și pașii ca trebuie 

parcurși pentru a avea succes în carieră. Întorcând fața către comunitate, către realittea care îi 

înconjoară, adolescenții au putut primi răspunsuri la întrebări existențiale. 

Activitatea 4 – Învățătura este o comoară ce te urmează pretutindeni 

În cadrul acestei întâlniri organizate la nivel județean, numeroase cadre didactice au fost puse 

în situații diverse de învățare sub coordonarea experților educaționali prof. Florin Tudose și prof. 

Sebastian Chirimbu. Pentru ca procesul de predare în mediul online să fie cât mai eficient, învățătorii 

și profesorii au aflat ABC-ul informațiilor legate de Whiteboard.fi, Wordwall, Quizizz, StoryJumper. 

Prin intermediul acestei întâlniri, interconectarea a generat proiecte viitoare, menite să sprijine 

creșterea calității educației, dar și promovarea imaginii școlii. 

Tot mai pregnant apare astăzi, necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii atât ca entitate 

de ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte. Crearea de evenimente de relaţii publice sau de 

promovare, asigurarea vizibilităţii externe sunt imperative pe care şcoala contemporană nu-şi mai 

permite să le neglijeze, în contextul dinamicii demografice actuale. Şcolile aleg să comunice prin 

intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare, al forumurilor, dar şi prin intermediul reţelelor de 

socializare, al comunicatelor şi conferinţelor de presă. Mediul online a generat o explozie a ieşirilor 

în sfera publică, orice participare la concursuri, la activităţi sau la evenimente putând genera o 

imagine pozitivă. 

Bibliografie: 

Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în învăţământ. 

Chişinău: Lumina, 2014. 

www.proiecteeducational.ro 
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CREATIVITATEA ÎN ORELE ON-LINE DE LIMBI STRĂINE    

ÎN CADRUL PROIECTELOR COLABORATIVE ETWINNING 

Prof. Moiș Marinela 

Capacitatea cadrului didactic de a realiza corelaţii noi susţine in timp (auto) perfecţionarea 

permanentă a activităţii didactice, cu efecte optimizante nu numai in plan psihopedagogic, ci și in 

plan social. 

Pentru a asigura un invăţămant eficient, profesorul de limbi străine se folosește tot mai des de 

mijloace tehnice avansate, un rol insemnat avându-l retroproiectorul a cărui utilizare deschide mari 

posibilităţi in ceea ce privește un dinamism motivant, dobândirea unor abilităţi interdisciplinare.   

Mulţi profesori care ar dori să utilizeze computerul la ore întâmpină diverse dificultăţi: lipsa de 

acces la resurse, dezinformare, iar cu toate că s-au făcut formări în domeniul IT, deprinderile nu pot 

fi însuşite dacă nu se lucrează curent cu computerul. Alte cauze care împiedică integrarea 

computerului la orele de limbi străine sunt licenţele scumpe, greu de achiziţionat. Există totuşi 

software-uri gratuite de predare- învăţare a limbilor, care pot fi folosite în special în fixarea unor 

structuri lingvistice.  

In sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii informaţionale – tehnologiile 

informaţiilor şi comunicaţiilor.deoarece metodele învăţământului tradiţional nu pot face faţă 

avalanşei de cunoştinţe şi dispersării accentuate a calificărilor, meseriilor şi domeniilor de activitate, 

care devin tot mai specializate, dar şi tot mai interconectate. 

La vârste mici documentul auditiv va fi insoţit constant de cel vizual. Se consideră ca fiind 

propriu pentru predarea limbilor moderne decalajul iniţial intre limba vorbită și limba scrisă. Pentru 

limbile străine a citi inseamnă a recunoaște , a structura și a interpreta semnul grafic și semnificaţia 

lui și a sesiza in același timp sensul mesajului citit.Nu se pledează pentru renunţarea la metodele 

învăţământului tradiţional,dar totuşi utilizarea tehnologiilor moderne, a softurilor  educaţionale 

reprezintă o necesitate a procesului educativ la particularităţile  individuale ale fiecărui elev, care 

trebuie confirmate. 

Învăţarea interactiv-creativă este o formă specială a învăţării şcolare apărută din necesitatea de 

a crea un om activ care foloseşte orice mijloc pentru a elabora decizii şi a rezolva problemele vieţii 

prin acţiune. Ea pune accentul pe învăţarea prin cercetare-descoperire, pe învăţarea prin efort propriu, 

independent sau dirijat; pune accent, mai ales, pe echipamentul intelectual, pe gândire şi imaginaţie 

creatoare.  

Profesorul trebuie să faciliteze cunoaşterea de către elevi a tehnicilor creative. Pentru aceasta 

are nevoie de îmbunătăţirea permanentă a capacităţilor psihopedagogice generale şi de creativitate, 

indiferent de specializarea sa.  

Învăţarea prin imitaţie, exemplul cadrului didactic este decisiv în educaţia elevilor, el trebuie 

să manifeste o atitudine entuziastă, antidogmatică şi creativă. Profesorul trebuie să-şi asume 

responsabilităţi în formarea la elevi a unui fond atitudinal propice creativităţii (încredere în sine, 

independenţă în modul de a fi şi de a gândi, asumarea unui risc rezonabil, umor etc.).  

Toate aceste activitaţi, pe lângă faptul că sunt promovate la nivel local, pot fi valorificate și la 

nivel european in cadrul proiectelor colaborative eTwinning, promovând astfel imaginea școlii. 
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Inclinaţiile creative ale cadrului didactic, dar și ale elevilor, spiritul inovativ, depășirea atitudinii de 

suficienţă și autosuficienţă, a paradigmelor bine inrădăcinate, trebuie autorizate, incurajate și 

protejate.  

Omul creativ trebuie să incerce noi metode și mijloace, trebuie să iși asume riscuri in cadrul 

sistemului educaţional care, la rndul lui, trebuie să il protejeze.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1103



PROMOVAREA ȘOLII ONLINE 

MOISE ALINA 

Perioada de Școală Online este o perioadă dificilă atât pentru elevi și profesori cât și pentru 

părinți. Am fost nevoiți să ne descurcăm singuri, să găsim soluții optime pentru a continua învățarea. 

Foarte mulți profesori au fost nevoiți să facă eforturi pentru a nu pierde legătura cu elevii și să 

găsească diverse căi de comunicare. 

La rândul lor, mulți părinți s-au trezit cu copiii acasă, fiind nevoiți să se implice mai mult, ba 

chiar să ia locul profesorului într-o oarecare măsură. 

Una dintre problemele întâmpinate de unii elevi a fost lipsa dispozitivelor, lipsa spațiului 

fiecărui membru, fie părinte, fie elev, timpul și energia pozitivă. 

Căile de desfășurare a învățării au fost diverse, în funcție de posibilități: Zoom, WhatsApp, 

Google Meet, Messenger, platforme educaționale, sau distribuirea fișelor de lucru pentru elevii care 

nu au acces la internet. 

Ne-am descurcat în aceste condiții, în anumite limite încercând să îmbunătățim situația. 

Tehnologia pe care înainte o limitam sau căreia nu-i acordam prea mare importanță s-a dovedit 

a fi un salvator. Însă ea nu poate fi magie ci a presupus multă muncă, implicare, învățare. Un aspect 

important a fost selectarea informațiilor și găsirea echilibrului potrivit între tehnologie și pedagogie. 

Multe din informațiile pe care doream să le transmitem necesita un efort suplimentar în aplicarea 

online. 

Un alt aspect a fost atenția profesorului în realizarea evaluării online. Relația bună între profesor 

și elev influențează procesul de învățare. Elevul învață bine dacă are o relație bună cu profesorul. 

Pentru ca aceste relații să fie eficiente, învățarea să poată continua și să se realizeze la cote 

maxime, soluția cea mai bună ar fi începerea școlii în sistem fizic. Până atunci încercăm, continuăm 

și contribuim la îmbunătățirea realității trăite. 
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PROMOVAREA ȘOLII ONLINE 

MOISE CAROL 

Școala online a fost și va rămâne o provocare pentru toți factorii implicați în procesul învățării: 

cadre didactice, elevi, părinți. 

Foarte mulți profesori au fost nevoiți să facă eforturi pentru a nu pierde legătura cu elevii și să 

găsească diverse căi de comunicare. 

La rândul lor, mulți părinți s-au trezit cu copiii acasă, fiind nevoiți să se implice mai mult, ba 

chiar să ia locul profesorului într-o oarecare măsură. 

Una dintre problemele întâmpinate de unii elevi a fost lipsa dispozitivelor, lipsa spațiului 

fiecărui membru, fie părinte, fie elev, timpul și energia pozitivă. 

Căile de desfășurare a învățării au fost diverse, în funcție de posibilități: Zoom, WhatsApp, 

Google Meet, Messenger, platforme educaționale, sau distribuirea fișelor de lucru pentru elevii care 

nu au acces la internet. 

Ne-am descurcat în aceste condiții, în anumite limite încercând să îmbunătățim situația. 

Tehnologia pe care înainte o limitam sau căreia nu-i acordam prea mare importanță s-a dovedit 

a fi un salvator. Însă ea nu poate fi magie ci a presupus multă muncă, implicare, învățare. Un aspect 

important a fost selectarea informațiilor și găsirea echilibrului potrivit între tehnologie și pedagogie. 

Multe din informațiile pe care doream să le transmitem necesita un efort suplimentar în aplicarea 

online. 

Activitățile educative în cadrul orelor de educație fizică au fost adaptate în așa fel încât acestea 

să fie atractive, utile și interesante.  

Cu ajutorul unor filmulețe ce conțineau diverse exerciții fizice sau jocuri, elevii erau îndrumați 

să execute individual și/sau la alegere cu un font muzical. Astfel s-a realizat o altfel de execuție a 

acestor exerciții, o adaptare nouă a cerințelor și o mai mare implicare a elevilor. Ulterior aceștia au 

fost evaluați în avantajul lor. 

Orele de educație fizică erau mai puțin eficiente datorită pierderii semnalului și a imposibilității 

de participare a tuturor elevilor în cadrul programului orar. Așadar această variantă de încărcare a 

filmulețelor individuale a elevilor s-a dovedit a fi o soluție eficientă și atractivă.  

Pentru ca relațiile între profesori și elevi să fie eficiente, învățarea să poată continua și să se 

realizeze la cote maxime, soluția cea mai bună ar fi începerea școlii în sistem fizic. Până atunci 

încercăm, continuăm și contribuim la îmbunătățirea realității trăite. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1105



ŞCOALA MEA 

Prof. Moise Emanuel Petrică 

Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

Anul 2020 a reprezentat pentru noi, profesorii o mare provocare. Faptul că din martie până în 

iunie şi apoi, în cazul oraşului meu, din octombrie până la acest moment orele şi activităţile didactice 

s-au desfăşurat on-line a fost un element de noutate, provocator, care a dus la căutarea unor noi soluţii

pentru a menţine atenţia elevilor şi pentru a păstra nealterată imaginea şcolii în comunitate.

Încă din primăvară şcoala ne-a pus la dispoziţie platforma Google Suite cu classroom şi meet 

pentru a putea desfăşura orele în condiţii opţime. Ne-am bazat, bineînţeles pe familiile elevilor noştri 

care le-au asigurat dispozitivele necesare participării la activităţile pe care şcoala le-a organizat.  

Deşi cei mai mulţi dintre elevi au participat la ore de pe telefoane inteligente şi tablete au fost 

şi familii care au asigurat copiilor accesul la un laptop sau desktop.  

Indiferent de dispozitivul de pe care elevii au participat la activităţile didactice participarea 

elevilor a fost o participare intensă generată la început de curiozitate apoi de conştientizarea 

importanţei pe care a căpătat-o învăţarea la distanţă, intermediată de internet, în contextul actualei 

pandemii.  

În cadrul orelor de educaţie fizică am reuşit să îi provoc pe elevii mei să participe la diverse 

competiţii între ei, live, în timpul orei. Pentru asta, activitatea s-a desfăşurat în mai multe etape: 

- în prima etapă a competiţiei am prezentat copiilor un exerciţiu filmat; l-am explicat, pentru ca

fiecare să înţeleagă rolul fiecărei mişcări efectuate şi importanţa acesteia pentru dezvoltarea 

armonioasă a copiilor în condiţiile în care multora le-a lipsit mişcarea fizică mai mult ca altădată 

(orele desfăşurate în faţa unui dispozitiv electronic predispun la sedentarism). Apoi, exerciţiul a fost 

executat cel puţin odată concomitent cu profesorul şi sub supravegherea de la distanţă a acestuia; 

- a doua etapă a competiţiei este cea de pregătire / exersare – antrenamentul clasic pentru

participarea la o competiţie pentru a realiza automatismele legate de corecta executarea a anumitor 

mişcări; 

- etapa a treia o reprezintă competiţia propriu-zisă, în care elevii participă la întrecerea între

echipele formate prin tragere la sorţi pentru a asigura o reprezentare cât mai echitabilă a membrilor 

colectivului de elevi. 

Pentru a asigura transparenţa evaluării rezultatelor competiţiei între grupurile de elevi am avut 

ca ajutoare o echipă completă de arbitri. Din acest grup de arbitri au făcut parte şi părinţi, şi copii de 

la alte clase în care cei jurizaţi au încredere, şi colegii profesori care nu predau la clasa care are 

concursul.  

În felul acesta, considerăm că am asigurat şi neutralitatea evaluatorilor. După încheierea etapei 

pe clasă a urmat desfăşurarea etapei între clasele paralele.   

La final nu a fost posibilă o îmbrăţişare de grup. Dar una virtuală a existat! 

Părinţii la rândul lor au fost încântaţi că pentru copii a existat o nouă provocare: să facă exerciţii 

fizice ca la şcoală, ca pentru un concurs desfăşurat afară, pe vreme bună! 

În comunitate s-a dus vestea ... sport în on-line nu înseamnă doar şah sau vizionare de filmuleţe! 

Înseamnă şi concurs, înseamnă şi echipă, înseamnă mai ales bucuria de a face exerciţii pentru sănătate, 

pentru dezvoltare armonioasă, pentru relaxare! 
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Promovarea imaginii școlii în activitatea online 

prof. înv. preș. Moisi Ana-Nicoleta 

G. P. P.  nr. 54, loc. Oradea, jud. Bihor 

Începutul de an școlar ne-a găsit pe toți cuprinși de speranță, speranța revenirii la normalitate, 

ceea ce însemna o interacțiune directă, fizică și emoționala, cu preșcolarii. Bucuria, din păcate a durat 

puțin, fiind nevoiți să ne mutăm în mediul online imediat după vacanța din octombrie. 

Deși nu a fost deloc ușor, fiind nevoiți cu toții să ne adaptăm acestui stil și lovindu-ne de multe 

provocări și limitări, strădania noastră, dar și a părinților și copiilor, a fost mare. 

Multitudinea și calitatea activităţilor desfăşurate mă fac să trăiesc un sentiment de mândrie, 

sentimentul de demnitate a unei categorii profesionale cu cea mai frumoasă meserie din lume! Nu fac 

caz de marile reuşite, dar sunt mândră că, în spatele discreţiei şi a modestiei, se ascund mulţi dintre 

profesioniştii învăţământului nostru preşcolar. 

Creșterea și educarea copiilor este cea mai deplină și sensibilă bucurie a viitorului umanității. 

Copiii sunt unici și ritmul acumulărilor, transformărilor și evoluției lor este diferit. Locul potrivit 

pentru educarea copilului este grădinița. Obiectivul principal al educației preșcolare este de a permite 

fiecărui copil să-și urmeze drumul său propriu de creștere și dezvoltare a personalității în toate 

componentele sale. 

Grădinița oferă tuturor copiiilor de vârstă preșcolară condiții necesare pentru dezvoltarea 

normală și deplină,  precum și o pregătire corespunzătoare pentru școală. Grija față de copil în 

instituția preșcolară, înseamnă asigurarea unor servicii de calitate în orice moment. De aceea, am fost 

preocupată mereu de creșterea imaginii instituției, crearea celor mai moderne condiții de creștere și 

educație. 

Promovarea imaginii instituției preșcolare se realiza înainte de pandemie printr-o serie de 

activități care mai de care mai frumoase și pe placul preșcolarilor și părinților (Ziua Tăticilor, Ziua 

Mămicilor, Vizită la ferma de magarițe, Vizită la Ferma de Cereale, Vizită la Brutărie, Plimbare cu 

trenul, multe excursii și vizionări de filme la cinema). Toate aceste activități promovau într-un mod 

excepțional unitatea noastră școlară.  

Odată cu trecerea în online promovarea s-a realizat greoi,dar am reușit cu maxima implicare a 

părinților. Am organizat serbare online "În așteptarea lui Moș Crăciun", am sărbătorit virtual Ziua 

Națională- 1 Decembrie, Marele poet al românilor - 15 ianuarie, Mica Unire-24 Ianuarie. Aceste 

activități au fost puse pe site-ul GPP 54, Oradea. Îmi propun ca pe viitor sa realizez articole despre 

activitățile desfășurate care să fie acceptate spre publicare în ziare locale. 

În situația actuală, cred că este foarte importantă focusarea pe promovarea unității și pe 

stabilirea unei relații directe cu beneficiarii. De asemenea, se impune o planificare atentă a relațiilor 

cu beneficiarii și organizare de  campanii de informare minuțioase, iar toate acestea trebuie să fie cu 

caracter permanent. 

Să nu uităm că, cei care ne promovează cel mai bine sunt părinții și Măria Sa, Copilul!   
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. preşcolar Moldovan Ana Maria   

Grӑdiniţa cu P. P. Dr. I. Raţiu, Turda, Jud. Cluj 

Promovarea imaginii grădiniţei prin oferta educațională este una din țintele proiectului de 

dezvoltare instituționala. Prin oferta educaționala grădinița dă posibilitatea părinților să aleagӑ 

activitățile opționale și extracurriculare la care doresc să participe copiii.  

Activitățile extracurriculare au un conținut cultural artistic, spiritual, tehnicoaplicativ, sportive 

sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea comunității locale. Aceste 

activități oferă copiilor destindere, recreere, voie bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări 

și recunoaștere a aptitudinilor. Aceste activități au caracter ocazional și iau forme foarte variate. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

➢ difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele

educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; consilierea părinţilor privind 

orientarea şcolară; 

➢ dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale; promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă 

locală, scrisă, internet).  

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în anul şcolar 

curent, a fost următoarea: 

➢ transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi

programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte 

educaționale derulate; 

➢ popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2020-2021 (în grădiniță şi în

afara ei) . 

➢ Identificarea unor soluții pentru copiii care nu au dispozitive și/sau conexiune la internet

pentru a participa la activitățile la distanță/on-line: 

➢ Menţinerea legăturii cu părinții telefonic sau printr-o vizită la domiciliu pentru a stabili sub

ce formă continuă învățarea pe perioada suspendării cursurilor față în față; 

➢ Alcătuirea unei liste cu soluții și propuneri ale educatoarelor privind: resursele educaționale

on-line adecvate, platforme accesibile, aplicații potrivite pentru crearea de resurse la nivel preșcolar. 

➢ Realizarea în echipa grădiniței a unei biblioteci virtuale cu resurse utile; includerea

permanentӑ în biblioteca virtuală a tuturor resurselor descoperite și create de către echipă. Organizați 

biblioteca virtuală pe teme și niveluri de vârstă. 

Grӑdiniţa online s-a nӑscut în luna martie din dorinţa de a ne susţine emoţional în perioada 

martie-iunie, când ne-am confruntat cu toţii cu un virus necunoscut. Ne-am spus atunci cӑ atâta timp 

cât nu putem fi împreunӑ în clase, afara la joacӑ, putem fi împreunӑ pe Classroom, pentru a crea o 

poveste fӑrӑ precedent. 

Ne-am simţit aproape unii de ceilalţi şi am explorat diverse modalitӑţi de învӑţare pânӑ am 

ajuns la o formulӑ de colaborare cât mai apropiatӑ de programul, ritmul şi nevoile unui copil preşcolar. 
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Punem accent pe jocurile interactive, alternӑm activitӑţile statice cu cele de mişcare,  parcurgem toate 

temele de studiu şi activitӑţile structurate pe domenii experienţiale la fel ca în grӑdiniţӑ. 

De la întalnirea de dimineaţӑ, la gimnasticӑ, de la activitӑţile şi proiecte tematice şi pânӑ la 

misterioasa lume a cifrelor şi literelor, toate întâlnirile au un lucru in comun: EMOŢIA. Este emoţia 

revederii, emoţia descoperirii lucrurilor, emoţia unei excursii în cea mai îndepӑrtatӑ gradinӑ zoo, 

emoţia de a comunica cu ceilalţi atunci când situaţia nu ne poate aduce laolaltӑ în acelaşi spaţiu. Pe 

Classroom suntem în acelaşi timp şi cu acelaşi scop: sӑ ne petrecem timpul împreunӑ, sӑ descoperim 

lucruri noi, sӑ întâlnim prieteni din toate colţurile ţӑrii. 

Prin toată activitatea desfășurată în grădinițӑ se asigură un act educaţional de calitate care să 

contribuie la formarea unei personalităţi a copilului, la formarea unor copii sănătoși, activi, eficienți, 

cooperanți care să se adapteze ușor la regimul școlar și la orice situație în viață. 

Bibliografie: 

•Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004

•www.didactic.ro
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Imaginea şcolii 

Prof. Moldovan Cristina Zenovia        

Şcoala Gimnazială “Miron Neagu” Sighişoara 

În zilele de azi totul se schimbă. Ne schimbăm noi, elevii, părinţii lor, metodele de predare.Viaţa 

noastră s-a transformat. Suntem într-o continuă schimbare şi adaptare.  

Imaginea şcolii tradiţionale, îţi aduce aminte că tu aşa ai fost învăţat să predai. Să vezi elevii, 

să citeşti pe feţele lor că mesajul tău e înţeles de ei. 

Este nou şi pentru noi, cadrele didactice, dar şi pentru elevi. Avȃnd în vedere că mulţi părinţi 

sunt la serviciu, rămȃne ca elevul să fie conştient că munca lui va continua “online”. Sunt elevi care 

au transformări spectaculoase. Sunt mai curajosi, mai sȃrguincioşi, mai activi. 

Îşi dau seama că aceste metode noi de a comunica cu ei mesajul ştiinţific, nu îi împiedică să 

acumuleze cunoştiinţe noi. Sunt situaţii cȃnd îi înveţi lucruri ce nu ţin de materia pe care o predai. Îi 

înveţi să aibă încredere în ei, ca să poată să folosească tehnologia sau unele platforme. Dar acest lucru 

este şi invers. Nu de puţine ori am colaborat cu elevii ca ora să continue în condiţii eficiente. 

Imaginea şcolii de azi, cȃnd pe coridoare nu este zarvă, cȃnd băncile aşteaptă să fie ocupate de 

elevi, te duce cu gȃndul la zilele din urmă.  

Normalul nostru este acela cȃnd dimineaţa te întȃlneşti cu colegii tăi cu care ai avut multe 

experienţe trăite împreună. Sau atunci cȃnd intrii în sala de clasă şi te întȃmpină elevii a căror viaţă o 

cunoşti. Îţi lipseşte pȃnă şi tabla neagră pe care scriai. Îţi lipseşte şi faptul că mȃinile tale erau albe de 

la creta ce lăsa urme pe tablă. 

Dacă îi întrebi pe elevi ce preferă şi de ce, majoritatea îţi vor răpunde că doresc la şcoală, pentru 

că înţeleg mai bine, se concentrează mai bine. Le este dor şi lor de comunicarea dintre ei, să se vadă 

faţă în faţă, să rȃdă împreună, să se ajute dacă este cazul. 

În aceste momente ne dăm seama că imaginea şcolii o reprezintă elevii, cadrele didactice, 

clădirea în sine, mobilierul ei, dar şi amintirile care sunt întipărite acolo, undeva în mintea fiecărei 

persoane care a trecut pragul bătrȃnei şcoli. 
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Dezvoltarea imaginii şcolii prin activitati educative 

derulate cu elevii din ciclul primar 

Moldovan Florentina Maria, profesor învaţământ primar la 

Şcoala Gimnaziala “Ioan Opriş” Turda 

Cercetări recente privind tendinţele în dezvoltarea curriculară şi dinamica valorilor în educaţie 

arată o comutaţie de accent dinspre valorile cognitive spre cele pragmatice/funcţionale, adică spre 

competenţe, dar şi o direcţie clară spre umanizarea învăţămîntului şi accentuarea fundamentelor 

valorice ale acestuia, prin conturarea şi promovarea la nivelul procesului de învăţămînt a valorilor 

autentice ale educaţiei. Or, anume valorile educaţiei, potrivit lui S. Cristea (2002), sînt cele care 

consolidează în jurul lor conceptele pedagogice de bază (scop, obiective, conţinuturi educaţionale, 

formele educaţiei şi, în mod special, finalităţile educaţiei) ce asigură nucleul epistemic tare al 

ştiinţelor educaţiei şi direcţionează activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii elevului. 

În aceste condiţii educaţia morala devine o ramura importantă a educaţiei văzută ca activitate 

sistemică si concentrică. Încă de la debutul şcolaritătii sunt stabilite obiective cadru precise care 

prevăd formarea de valori, atitudini si norme morale. Aceste scopuri generale sunt operaţionalizate 

în obiective de referinţă şi apoi în obiective operationale propuse pentru activitătile educative. 

Fiecare activitate educativă este nevoie sa fie bine proiectată, în detaliu pregătită pentru a-şi 

atinge scopul de a parcurge câte o etapa a formării unei valori morale. 

Spre exemplificare voi detalia etapele parcurse în organizarea activităţii cu titlul: 

România este ţara mea, pe care o iubesc! 

Activitatea se adresează elevilor din clasa pregătitoare. 

Prima etapă în organizarea activitătii este proiectarea sa. Mai precis sunt stabilite obiectivele 

operaţionale ale activitătii. Obiectivele afective primează în această activitate. Obiectivele propuse în 

conceperea personală sunt: 

- Identificarea simbolurilor care identifica un stat: drapel, imn, stemă şi unitate monetară.

- Îmbogăţirea vocabularului individual al elevilor cu cuvintele: ţară, patrie, steag, drapel,

stindard, acvilă,stemă regiune şi capitală. 

- Formarea sentimentului de apartenenţă la un popor, natiune.

- Dezvoltarea atitudinii de apreciere a valorilor romanesti exeplificate prin imagini/ ilustraţii/

versuri prezentate pe parcursul derulării activităţii. 

A doua etapă este documentarea/ organizarea materialului informativ. 

Este foarte importantă accesibilizarea conţinutului ştiinţific prezentat la particularităţilor de 

vârsta ale elevilor de 6-7 ani.Documentarea reprezintă căutarea conţinutului informativ, prelucrarea 

acestuia şi organizarea acestuia într-o formă atractiva pentru elevi. 

Mai precise eu am ales realizarea unui material ppt. Cu diapozitive ilústrate care prezentau 

atractiv organizarea regional-administrativă a României. A fost utilizată Legenda Tricolorului pentru 

a explica într-un mod atractiv elevilor semnificaţia drapelului ţării noastre. Foarte importantă a fost 

lectura interactiva realizată de cadrul didactic împreună cu elevii. S-a utilizat metoda predictiilor prin 

alegerea de imagini ilustrative. Astfel a fost menţinută activă atenţia elevilor. 

S-au utilizat apoi imagini cu stema ţării, respectiv cu explicaţii pentru fiecare element

component.Elevii au fost antrenaţi în  completarea unui desen lacunar ce surprindea stema ţării. 

Prin diapozitive ilustrative sunt prezentate principalelele forme de relief şi bogăţiile naturale 

ale României. 

Următoarea etapă este desfăşurarea activităţii. În această etapă este important fiecare detaliu de 

organizare. Precizez un amănunt.cadrul didactic şi elevii pot purta costum popular din diverse regiuni 
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istorice a ţării. Cadrul în care se desfaşoară activitate e necesar să fie organizat cu elemente  

tradiţionale româneşi: covoare ţesute,ustensile specifice agrare sau articole artizanale. 

În desfăsurarea activităţii pot fi invitaţi rerezentanţi ai comunităţii locale, sau o personalitate 

culturală a zonei. 

Desfaşurarea de activităti educative asemeni  celei detaliate mai sus,au scopul de a forma la 

elevi valori şi atiudini moral-civice. Efectul acestor activităti se răsfrânge pozitiv şi asupra imaginii 

şcolii în comunitate. 

Mai ales în perioada instruirii online, este necesară organizarea de activitaţi educative care pot 

reflecta în comunitatea locală preocuparea şcolii in asigurarea unui echilibru emoţional al elevilor. 

Aceste activităţi împlinesc nevoile elevilor de a descoperi, de a aprecia şi mai târziu de a 

interioriza valorile nationale.  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Moldovan Georgiana-Laura 

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Zalău 

Făcând o comparație între școala tradițională și școala modernă, diferențele sunt multiple, cum 

de altfel sunt diferite și perspectivele pe baza cărora analizăm aceste diferențe. Una dintre cele mai 

vizibile și mai semnificative diferențe, se axează pe inserarea mijloacelor tehnologiei moderne în 

activitatea școlară. Acestea aduc un plus de energie lecțiilor, vizează îndeplinirea obiectivelor 

acestora, raționalizează munca profesorilor și a elevilor, dar ajută și la a ajunge cu ușurință la un 

subiect de interes pentru profesori, elevi sau părinți, prin promovarea resurselor, a activităților și chiar 

a unor informații esențiale. 

 „Școala online” este un termen nou pentru cei mai mulți dintre noi, termen care a apărut în 

discuțiile noastre și, evident, în practică, din primăvara anului trecut. Pe cât de modern și de prietenos 

pare, pe atât de greu de pus în practică este. Pentru a ne putea apropia cât mai mult de semnificația 

acestuia, aproape că a fost nevoie să uităm ce făceam în sala de clasă fizică și să învățăm ce trebuie 

să facem într-o sală de clasă virtuală. Adaptarea este un cuvânt potrivit, pe care putem, sau trebuie, 

să îl folosim împreună cu cel mai sus menționat. 

Rămânând în sfera subiectului avansarea tehnologiei, putem observa ușurința cu care oamenii 

pot să comunice între ei, virtual, chiar dacă îi desparte un spațiu geografic generos. Totodată, în 

contextul pandemiei, fiind nevoiți să stăm mai mult în casă, studiile arată că timpul petrecut în social 

media a crescut semnificativ. Oamenii au putut ajunge cu ușurință la știri, informații, exemple de 

bună practică în funcție de domeniile de interes etc.  

Cu siguranță, nu toate noutățile văzute au avut un impact pozitiv asupra noastră și nu toate au 

fost necesare, dar această perioadă a avut și părți bune. În context școlar, s-a produs o schimbare 

semnificativă în sensul că actul educativ a devenit mai transparent. Cadrele didactice s-au organizat 

și s-au unit extraordinar, creând platforme, grupuri, prin intermediul cărora au distribuit materiale 

utile pentru colegi.  

De asemenea, o altă categorie de materiale au ajuns în atenția părinților și a comunității locale, 

transmițând încredere, siguranță, mândrie și de ce nu, făcând cinste cadrelor didactice și școlilor pe 

care le reprezintă. Educația este arma cea mai puternică pe care o poate deține un om, iar aceasta se 

realizează în cea mai mare parte în școală.  

Promovarea unor imagini pozitive din cadrul activității școlare, ne trimit cu gândul spre 

profesionalism și spre încredere. Totodată, desfășurarea activităților în mediul online și mediatizarea 

acestora în același mediu demonstrează faptul că oamenii se adaptează, îmbrățișează schimbarea 

societății prin introducerea tehnologiilor moderne și subliniază latura pozitivă și impactul pozitiv pe 

care acestea îl au în viața noastră. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PROF. ÎNV. PREȘC.: MOLDOVAN IONELA, 

G. P. P. N., Nr. 1, Târgu Neamț 

Motto: “Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa” Ferdinand, rege al 

României 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, 

practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel 

de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
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național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. 

Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. Educația de calitate 

este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii 

de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această 

imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN MEDIUL ONLINE 

Școala Gimnazială ,,Dr. Bernady Gyorgy”, Tg-Mureș 

Profesor: Moldovan Mariana Alina 

Didactica și metodica disciplinelor pedagogice au în vedere faptul că mobilizarea elevilor 

reprezintă o premisă și un rezultat al instruirii eficiente. Activizarea și mobilizarea elevilor este privită 

ca acțiune sistematică de implicare individuală, fizică, motivațional-afectivă și volitivă a elevilor în 

procesul didactic desfășurat în mediul online.  

Metodele, mijloacele și materialele didactice utilizate pentru predarea în mediul online 

promovează la elevi capacitatea de descoperire a noului prin propriul efort. 

Modalitățile de predare-învățare-evaluare în mediul online pune accentul pe construirea 

individuală a cunoștințelor de către cel care învață.  

În perioada desfășurării școlii online, practicile educaționale participative și interactive au 

realizat convergența mai multor paradigme ale metodologiei didactice: 

- încurajarea imaginației și creativității cadrului didactic în proiectarea, organizarea, conducerea

activităților didactice 

- responsabilizarea elevilor, sporirea încrederii lor în sine, accentuarea libertății lor intelectuale

- promovarea statutului elevilor ca subiecți activi ai învățării

- valorificarea modelului educațional de tip reflexiv- interactiv

- valorizarea raportului elev-cunoștințe și nu a celui profesor-cunoștințe, principiu constructivist

ce stimulează autoorganizarea, autogestionarea, autoreglarea activității de cunoaștere 

- asigurarea condițiilor rezolvării sarcinilor de lucru, respectiv a înțelegerii corecte de către toți

elevii. Profesorul trebuie să se asigure că sunt întrunite premisele cognitive, afectiv-motivaționale și 

psihomotorii ale activității didactice 

- urmărirea și inducerea promovării unei învățări active și interactive bazate pe activități

individuale, cooperare, independente, interdependente 

- promovarea proiectelor educative realizează un influx constructiv de idei, opinii, puncte de

vedere, valoroase în procesul construcției individuale și implicit în promovarea imaginii școlii 

- promovarea metodelor educaționale de activitate independentă ca de exemplu studiul

independent cu manualul și alte cărți, lectura personală, învățarea cu ajutorul fișelor de lucru 

- ca metode eficiente de predare-învățare în mediul online enumerăm: învățarea electronică    (e-

learning), conversația, explicația, exercițiul, studiul de caz, problematizarea, asaltul de idei, învățarea 

prin descoperire ce contribuie din plin la aspectul formativ al educației elevilor 

- perioada de predare online este extrem de formativă în ceea ce privește dezvoltarea

competențelor de operare a elevilor pe calculator, tabletă, laptop 

- ca metode de evaluare se aplică cu succes testele cu itemi obiectivi, subiectivi, semiobiectivi
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- introducerea computerului în școală a devenit o necesitate obiectivă, științific argumentată

prin studii și investigații de specialitate 

- utilizarea mijloacelor moderne de instruire al elevilor a permis o mai bună diseminare a

informațiilor atât la nivel micro cât și la nivel macro, favorizând promovarea imaginii școlii în multe 

medii educaționle prin intermediul internetului 

- multitudinea de proiecte educaționale, concursuri, conferințe, simpozioane susținute în mediul

online au continuat comunicarea educațională profesor-elev, elev-profesor, elev-elev, contribuind la 

promovarea imaginii școlii în mediul socio-cultural. 

Proiectarea și realizarea alternativelor educaționale reprezintă acțiuni care se realizează prin 

raportare la finalitățile educaționale formulate la nivel macro, al idealului și al scopurilor 

educaționale, la nivel micro, al obiectivelor operaționale care direcționează procesul de învățământ. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar Moldovan Vasilica      

Școala Gimnazială ,,Mihail Andrei,, Buhuși, Jud. Bacău 

Consider ca fiind foarte importantǎ existența unor strategii de marketing  în promovarea 

imaginii școlii, nu numai pentru a atrage elevii către școala ta, chiar pentru a-i păstra sau ați face 

cunoscută activitatea. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. 

Sistemul educațional este deosebit de inert și de multe ori, se schimbă ultimul. Necesitatea de 

adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale ale clienților 

presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul îmbunătățirii 

serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. 

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de 

consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării 

unui parteneriat bine consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un 

ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum 

și previziunea pieței. 

De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune 

asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul 

educațional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor 

generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a 

comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale;

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor

educaționale și să asigure realizarea obiectivelor prestabilite.

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 
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Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar Molnar Gianina 

COLEGIUL NATIONAL „OCTAVIAN GOGA”MARGHITA 

Colegiul nostru asigură un mediu educaţional prietenos şi flexibil, în care se folosesc diverse 

moduri de abordare a procesului de predare – învăţare, astfel încât fiecare elev să se simtă apreciat. 

Procesul instructiv-educativ fiind  unul  de calitate reflectat de indicatorii de performanţă: Am 

obţinut titlul de ”Şcoală europeană”și  ”Steagul verde” în cadrul proiectului Eco şcoala. 

În cadrul Colegiului Naţional „Octavian Goga”, se dezvoltă un management bazat pe 

cooperarea cu elevii, atât în exercitarea actului de conducere cât şi în realizarea funcţiilor şcolii. În 

acest sens este stimulată participarea activă şi directă a reprezentanţilor elevilor la activităţile de 

conducere din structurile şcolii. 

Școala noastră oferă şanse egale la educaţie tuturor copiilor și o gamă largă de activităţi 

extraşcolare care contribuie esenţial la formarea elevului ca personalitate echilibrată şi armonioasă. 

Colegiul National ,,Octavian Goga'', din Marghita, asigură un demers educaţional de calitate, 

care susține atingerea standardelor de învăţare şi promovează valorile europene într-un climat de 

siguranţă fizică şi psihică.  Este unul dintre cele mai bune colegii din județul Bihor, prin prisma 

rezultatelor la multe olimpiade, concursuri, precum și la examenele anuale. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitătile elevului, 

folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătăți crearea unei imagini 

pozitive asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 

specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Un plus pentru imaginea școlii este că marea majoritate a cadrelor didactice sunt oameni cu 

experienţă, bine pregătiţi profesional. Există şi cadre tinere, cu o bună pregătire, deci şi tineri dornici 

de schimbare, de muncă, de afirmare. Echipa managerială este echilibrată și lucrează cu 

profesionalism. 

Cadrele didactice învăţătoare sunt titulare, cu experienţă bogată la catedră şi cu o pregătire 

profesională demnă de mediul urban. Oferta educaţională a şcolii este în aşa fel concepută încât 

procesul instructive-educativ să fie centrat pe elev şi să respecte particularităţile de vârstă, aptitudinile 

şi interesele elevilor. Împreună cu familia și comunitatea promovăm tradițiile, prietenia, toleranța, 

cooperarea, dreptul la opinie. 

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară, 

desfășurată chiar si online, e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru 

didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul 

de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să 

permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
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În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregătită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școală își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care intervin în favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Beneficiarii sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 

comunitatea fiind astfel influențată de școală. 

Implicarea, dăruirea şi dorinţa de a ne regăsi în discipolii noştri ne motivează să desfăşurăm un 

proces de instruire de calitate, reflectat în rezultatele de deosebite obţinute de elevii noştri la 

examenele naţionale şi olimpiadele şcolare.  

Ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţământ, ca rezultat al 

acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente esenţiale: elevi, părinţi şi calitate. 

Bibliografie: 
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CALIATATE ȘI EFICIENȚĂ      

PRIN PROIECTELE EUROPENE E-TWINNING 

Profesor pentru învățământul primar IOLANDA MOLNAR 

COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ”, CLUJ-NAPOCA, CLUJ 

De fiecare dată când ne propunem să eficientizăm procesul educațional, dorim să ținem cont de 

preferințele elevilor noștri coroborate cu ceea ce ne propunem la nivel de scopuri și obiective în cadrul  

clasei de elevi, precum și la nivel de misiune și viziune a instituției școlare căreia îi aparținem. Factorii 

educaționali implicați contribuie în egală măsură pentru ca succesul să fie unul demn de evidențiat. 

Cadrul didactic devine și de data aceasta liantul fără de care nu ar fi posibil un astfel de demers. 

Chiar și în aceste vremuri tulburi, în care educația din România și din lume este pusă la grea 

încercare,  rolul nostru, al profesorilor, este de a fi deschizători de drumuri spre soluții raționale și 

eficiente care să aducă plus valoare actului educațional. Folosind exemple de bune practici în 

activitatea școlară și extrașcolară, îmbinând armonios utilul cu plăcutul, câștigăm de partea noastră 

elevii, stimulându-le motivația pentru învățare. Astfel, rezultatele dorite nu se vor lăsa așteptate, iar 

satisfacția noastră și a lor va contribui la construirea unui mediu propice învățării prin descoperire. 

În acest context, pilonii educaționali colaborează și se sprijină reciproc, fapt ce contribuie la  

dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională a elevilor. Familiile elevilor se implică pentru bunul mers 

al activităților școlare și extrașcolare. Cadrul didactic și unitatea școlară din care fac parte elevii 

propun obiective și sarcini de învățare, identificând căile și mijloacele prin care obiectivele se 

realizează în procesul formării și dezvoltării armonioase a educabililor. 

În cadrul activităților școlare desfășurate online, fiecare cadru didactic a dovedit o reală 

capacitate de adaptare la o situație nouă, la provocări neașteptate și nedorite, dar care au condus la 

oportunități și soluții inedite. În ceea ce privește clasa a II-a B de la Colegiul Național „Emil Racoviță” 

din Cluj-Napoca, consider că elevii mei au avut parte de o serie de situații de învățare originale și 

foarte bine pliate pe mediul online. Pot afirma chiar că modul în care s-au implicat elevii de acasă în 

rezolvarea sarcinilor de lucru propuse nu ar fi avut rezultatele scontate în cadrul unor activități școlare 

obișnuite. Iată aici un punct pozitiv al școlii online, pe lângă multe altele. 

Un alt aspect demn de luat în considerare este acela că prin toate activitățile propuse am reușit, 

împreună cu părinții și elevii să promovăm imaginea școlii în diverse moduri, la nivel județean, 

național și european. Despre ce este vorba? Cum am ajuns la această concluzie? Iată câteva argumente 

care susțin afirmațiile de mai sus.  

La începutul anului școlar 2020-2021 am accesat platforma e-Twinning. La scurt timp de la 

completarea profilului personal și profesional, precum și a domeniilor de interes, am primit invitația 

de a mă implica în două proiecte: I PREPARE MY ORGANIC FOODS, I EAT HEALTHY (cu școli 

partenere din Turcia, Polonia și România) și TRAVELLING IN A YELLOW SUBMARINE (cu școli 

partenere din Spania, Portugalia, Grecia, Serbia, Croația, Turcia și România). Activitățile primului 

proiect au demarat în septembrie 2020 cu sarcini de lucru menite să stimuleze elevii să își prepare 

singuri diverse mâncăruri sănătoase pe care apoi să le consume împreună cu familiile lor.  

Cel de-al doilea proiect a debutat în luna octombrie 2020, elevii fiind invitați la o călătorie 

virtuală cu Submarinul Galben prin țările partenere, cu destinația: Marea Britanie – Liverpool, în 

încercarea de a afla cât mai multe informații despre membrii trupei The Beatles. În fiecare lună am 

învățat versurile unui cântec al celebrei trupe și am interpretat online aceste melodii. De asemenea, 

am desfășurat activități specifice lunii respective: Helloween, Crăciun, activități despre drepturile 

copilului și despre nonviolența în școli.  

Comunicarea s-a realizat în limba engleză, fiind o oprtunitate pentru elevi și profesori de a-și 

exersa abilitățile conversaționale în această limbă de circulație internațională. 
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Pentru că partenerii din primul proiect au inițiat un nou mod de a comunica online cu elevii, am 

fost cooptați în al treilea proiect e-Twinning: SMALL INVENTORS TRAIN (cu școli partenere din 

Turcia, Iordania și România). Prin intermediul acestui proiect se oferă elevilor oportunitatea de a 

participa activ la procesul educațional, acționând și învățând prin descoperire. Elevii au avut de 

realizat câte un experiment pe săptămână și apoi de completat o fișă de observații, scriind concluzii 

și explicații pentru diverse fenomene descoperite pe parcursul experimentelor. 

Fiecare dintre aceste proiecte au avut menirea de a dezvolta abilitățile practice ale elevilor, de 

a le stimula creativitatea, imaginația, au contribuit în mare măsură la dezvoltarea abilităților de 

comunicare, chiar și în mediul online, dar și a spiritului de echipă, având în vedere că toate lucrările 

individuale realizate de elevi au fost incluse în produse finale la nivelul clasei sau la nivelul 

parteneriatelor între școlile participante.  

Elevii au avut ocazia să se afirme individual, în echipă și să devină mult mai siguri pe ei, mai 

responsabili. Stima de sine a crescut, iar respectul pentru partenerii din țările participante s-a dovedit 

a fi o manifestare a procesului de maturizare a elevilor. Contactul, chiar și doar online cu partenerii 

din proiecte, a oferit elevilor posibilitatea deschiderii de noi orizonturi. Participarea lunară la întâlniri 

online s-a realizat cu scopul cunoașterii partenerilor proiectului și pentru împărtășirea experiențelor 

acumulate în cadrul activităților propuse. 

ACESTEA SUNT LOGO-URILE PROIECTELOR ÎN CARE SUNTEM IMPLICAȚI: 

TRAVELLIN

G IN A YELLOW 

SUBMARINE 

I PREPARE 

MY ORGANIC 

FOODS, I EAT 

HEALTHY 

SMALL 

INVENTORS TRAIN 

Concluzionând, activitățile desfășurate în cadrul proiectelor europene mai sus menționate au 

activizat capacitățile de comunicare ale elevilor și ale cadrelor didactice, oferindu-le posibilitatea de 

a se afirma într-un mod plăcut și eficient. Achizițiile din domeniul tehnologiei s-au dovedit a fi 

punctul forte al acestor proiecte, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.  

De asemenea, prin postările de pe twinspace-urile proiectelor, s-a realizat promovarea imaginii 

școlilor participante. Rețelele de socializare Facebook, Youtube, Gmail au prilejuit popularizarea și 

mediatizarea activităților desfășurate în cadrul proiectelor, fiind un mod de promovare a muncii 

elevilor. Bucuria rezultatelor obținute se citește pe fețele elevilor la finalul fiecărei luni, când se 

organizează activități de diseminare a sarcinilor de lucru finalizate. Elevii se simt importanți și dornici 

să participe la noi și noi provocări.  

Iată cum, chiar și în mediul online, se pot oferi elevilor multiple posibilități de afirmare, de 

învățare și de socializare. Cert este că, pentru a obține succesul individual și de grup, este nevoie de 

implicare, responsabilitate și seriozitate. Sunt calități de care elevii clasei mele au dat dovadă din plin, 

fiind sprijiniți, susținuți și ajutați de către familiile lor. Această echipă a funcționat la un nivel înalt, 

dovedindu-se încă o dată că o colaborare eficientă și autentică contribuie la obținerea rezultatelor 

dorite.  

Ne mândrim cu ceea ce am reușit să realizăm prin intermediul proiectelor e-Twinning în care 

suntem implicați și suntem dornici să continuăm în același ritm, indiferent de modul în care se vor 

desfășura activitățile școlare de acum înainte. Recomandăm cu căldură implicarea în activități pe 

platforma e-Twinning.  

MULT SUCCES TUTUROR! 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1123



Promovarea imaginii grădiniței 

Prof. înv. preșcolar Mone Mirela, 

Grădinița cu P. P. nr. 4 Alexandria, Teleorman 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a grădiniței. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de 

învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți 

(copiii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel 

influențată de școală/ grădiniță. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor/ 

preșcolarilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea copiilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile lor, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii/ grădiniței. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin 

elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor 

de bună practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, 

practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel 

de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 

național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii/ 

preșcolarii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii/ grădiniței. 

În concluzie, imaginea instituției de învățământ poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea 

ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 

învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral 
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pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul 

unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI PRIN ACTIVITĂȚILE ONLINE 

MONTOI MIOARA LUMINIȚA 

GRĂDINIȚA P. N. Nr. 3 OȚELU-ROȘU, 

JUD. CARAȘ -SEVERIN 

Grădinița este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educativ, atât pentru copii, 

cât și pentru părinți. Misiunea noastră, a educatorilor este  de a promova un învățământ deschis, 

flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie pentru toți copiii indiferent de nationalitate, 

religie,rasă, deci să ofere șanse egale de dezvoltare tuturor copiilor. 

Învățarea online este educația care are loc pe internet. Acest concept de învățare online este  un 

tip de învățare la distanță. Cu toate acestea, în ciuda popularității educației online, foarte multe 

persoane resping astfel de metode, în mare parte datorită situației financiare și a faptului că nu se 

respectă dreptul liber la educație, un drept condiționat de accesul la electricitate, accesul la device-

uri, accesul la internet, etc. În același timp, în ciuda popularității în creștere a cursurilor online, 

formarea tradițională se luptă și încearcă să adopte mijloace mai noi de a menține interesul cursanților. 

Există întotdeauna doua fețe ale unei monede. Pentru unii indivizi, formarea online este mai 

potrivită, în timp ce pentru alții formarea în clasa este metoda preferată, însă  în situația unei pandemii, 

situație pe care o trăim acum în contextul pandemiei de Covid 19, educația online este cea mai 

potrivită, însă inaccesibilă tuturor. Cu toate acestea cadrele didactice se adaptează sau încearcă să se 

adapteze noilor cerințe în educație prin desfășurarea activităților online. 

Promovarea imaginii grădiniței  prin  activități online a devenit o prioritate, cadrele didactice  

dând posibilitatea părinților  de a participa ca și parteneri în procesul de predare, punându-se în 

valoare competența cadrelor didactice, prin aceste activități oferindu-se copiilor informații noi, prin 

predare, consolidare, destindere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și 

recunoaștere a aptitudinilor, consolidare a deprinderilor, încredere și siguranță, iar acest lucru 

favorizează o învățare eficientă și durabilă. 

Toate activitățile desfășurate sunt adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educație ale 

fiecărui copil, îi antrenează pe copii, îi apropie de unii de alții, îi determină să îndrăgească grădinița 

(pe copilașii de grupa mică cei carenu au frecventat în debutul preșcolarității din cauza pandemiei de 

Covid) și mai mult și le crește dorința de a-și revedea colegii, de a se reîntoarce cât mai curând în 

grădinițe cu prezență fizică.  

Cei mici pot parcurge materialele video în ritmul propriu, în funcție de nevoile și interesele 

individuale. Prin activitățile online relația grădiniță - familie s-a consolidat dezvoltând un climat 

stimulativ pentru fiecare, de încredere, prietenie, comunicare.   

Activitățile din grădiniță, fie ele online, fie cu prezență fizică la grupă au ca scop comun 

integrarea cu succes a copilului în clasa pregătitoare, în viața de școlar și mai târziu, formarea 

viitorului cetățean. 

Prin toată activitatea desfășurată în atât în sala de grădiniță, cât și în activitățile online cadrele 

didactice asigură un act educational de calitate, individualizarea învățării, combaterea discriminarii,  

promovarea unui comportament moral pozitiv,care să contribuie la formarea unei personalităti a 

copilului independente și creative, la formarea unor copii sănătoși, activi, eficienți, cooperanți care 

să se adapteze ușor la regimul școlar și la orice situație în viață. 
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Școala - mereu împreună 

Profesor MORA ANCA SIMONA        

Liceul Teoretic LUCIAN BLAGA, CLUJ-NAPOCA 

În această perioadă întreg sistemul de învățământ este supus unui test greu. Stilul nostru de 

predare, bine conturat de-a lungul anilor, nu mai ține pasul cu cerințele actuale, cu noua eră 

digitalizată. De aceea, trebuie să ne redefinim, să ne adaptăm generațiilor noi, ritmului lor de a percepe 

informațiile.  

Etapa pe care am parcurs-o de la închiderea școlilor ne-a pus la grea încercare. Noul sistem de 

predare on-line este o provocare atât pentru noi, profesorii, cât și pentru elevi. Trecerea de la o predare 

"face to face", la una la distanță, prin intermediul mjloacelor on-line, a fost o adevărată aventură. La 

fel ca primii pași în viață și acești primi pași, pe noul drum al predării ”on line” au însemnat poticneli, 

cazături dar, prin perseverența tuturor celor implicați, am învățat să mergem corect și pe acest drum. 

O atenție specială trebuie să o acordăm și relaționării cu părinții. Faptul că aceștia nu pot veni 

la școală pentru a lua pulsul evoluției propriului copil este un motiv de frustrare. Mai ales la clasele 

terminale, unde emoțiile sunt în creștere, aceste întâlnire erau foarte bine venite. 

Până acum transmiteam părinților informațiile necesare organizării activităților școlare sau de 

orientare profesională la întâlnirile din cadrul ședințelor sau lectoratelor. Ne-am obișnuit cu 

relaționarea directă, cu discuții libere în care puteam răspunde mai clar și punctual întrebărilo din 

această sferă și nu numai. Chiar dacă am înlocuit ședințele clasice cu meet-inguri parcă nu sunt la fel 

de eficiente. Și atunci, o variantă ar fi promovarea activităților școlii pe site-ul școlii, pe pagina de 

internet, pe rețele de socializare, pentru a fi cât mai vizibilă.   

Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni 

turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare 

dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de 

învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la 

nivel local, cât și județean sau național. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul calculatorului, prin intermediul unui site, a email-ului sau a unei platforme, 

nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile 

desfășurate de copii în cadrul acesteia, și implicit școala gazdă a evenimentelor. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 
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discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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“ADEVĂRATA SEMNIFICAŢIE A CRĂCIUNULUI!” -    

UN EVENIMENT “ALTFEL”,  

CHIAR MAI FRUMOS ŞI POATE MAI PLIN DE SUFLET 

- activitate educativă realizată în online pentru promovarea imaginii școlii –

Profesor Morar Avia-Carmen, 

Colegiul Economic “Iulian Pop” Cluj-Napoca 

Obiceiul serbărilor organizate cu ocazia sărbătorilor, un obicei frumos al copiilor, deşi 

realizat “altfel”, este păstrat în ciuda restricțiilor impuse de autorități, în vremuri de pandemie 

cu Covid. “Adevărata semnificaţie a Craciunului!” este activitatea organizată de către clasa a X-a A 

ȋn cadrul proiectului „Datini și obiceiuri de Crăciun pe Glob”, derulat la Colegiul Economic „Iulian 

Pop”, Cluj-Napoca. 

Sărbătoarea Crăciunului este trăită ca o întoarcere la vechile tradiţii, la dorinţa de a reînvia 

momentul tainic al naşterii lui Iisus Hristos.  

Postul, rugăciunea, strădania de a manifesta mai multă iubire, omenie şi înţelegere faţă de 

ceilalţi, primirea colindatorilor arată că românii, încă din vechime, trăiau acest moment într-un mod 

profund spiritual. 

Dar, într-un an cu totul diferit, în care școala s-a mutat pe platforme online, celebrăm 

Sărbătoarea de Crăciun în conjunctura actuală dominată de restricţii şi izolare, şi totusi am gasit calea 
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sa fim împreuna, şi nimeni, niciodată, nu ne poate opri să dăm expresie adevăratei semnificații a 

Crăciunului: aceea de a face un gest de iubire. 

Spiritul Crăciunului are mereu un farmec aparte, care reușește să ne aducă mai aproape unii de 

alții. În aparență, am spune că spiritul Crăciunului începe să ne înconjoare odată cu apariția colindelor, 

a mirosului dulce de portocale, a zăpezii, a cadourilor, a bucatelor atent alese, a luminitelor, a 

prăjiturilor de casă și cel mai important aspect, a timpul petrecut împreună cu familia în aşteptarea 

lui Mos Craciun. 

Vorbim de o activitate “altfel” organizată astfel din cauza situatiei epidemiologice, o activitate 

educativă realizată în online, şi extrem de obiectiv gândită chiar pentru promovarea imaginii 

școlii. Dar, şi despre o sărbătoare petrecută doar cu cei mai apropiati dintre membrii familiei, fără 

petreceri fastuoase. Şi, despre un moment când am putut descoperi că de acest Crăciun am avut şansa 

de a deveni mai plini de bunătate si omenie. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care 

această sărbătoare s-a transformat într-una plină de sens şi de umanitate. 

Aşadar, inexistenţa unui precedent al evenimentelor de acest fel face ca Sărbătorile să fie 

un prilej bun să le facem memorabile, să rămână o referinţă despre felul în care situaţiile de viaţă 

dificile pot fi depăşite dacă ştii să adopţi o atitudine potrivită.  

„Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn şi inimă de aur. Acum au cruce de aur și inimă de 

lemn. Să aveți parte numai de lumină în inima și gând” – 
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Promovarea imaginii școlii. Școala online 

Prof. înv. primar Moraru Elena-Daniela   

Școala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano”, Buzău 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este 

liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala 

să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de 

ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile 

în schimbare ale “clientilor”.  

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. 

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

În contextul educațional actual, în condițiile date de desfășurarea orelor exclusiv online, 

promovarea imaginii școlii nu se mai poate realiza doar într-un singur mod , ci trebuie regândită 

strategia de promovare  a ofertei educaționale. 

Așadar, școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul 

didactic, pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și 

terminând cu materialele și mijloacele didactice utilizate. 

Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod acum, câteodată chiar foarte greu. Lipsa 

unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi modului în care elevii își iau notițe, dificila 

administrare a probelor de evaluare reprezintă aspecte care trebuie regândite și îmbunătățite. 

Școala online a presupus și presupune în continuare eforturi deosebite din partea actorilor 

implicați, iar promovarea imaginii școlii în comunitate poate fi ușurată prin utilizarea acelorași 

platforme pe care le utilizăm și la cursurile online: grupurile de socializare ale părinților cu profesorii, 

pagina oficială a școlii, site-ul web, Google Classroom, Adservio etc. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii  noastre au fost:  

difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale , baza 
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materială, resursele umane, rezultatele şcolare;  consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;  

dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul promovării 

imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / 

regionale;  promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaţionale (presă locală , scrisă, 

internet).  

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imaginii școlii  în anul şcolar curent, a 

fost următoarea: -transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială 

şi programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele școlarilor de-a lungul 

timpului,  proiecte educaționale derulate. S-a realizat un pliant al școlii  şi o prezentare Power-Point 

a acesteia, postat pe pagina web a unitații. Au apărut articole în presa locală legate de prezentarea 

unităţii noastre, precum şi de popularizare şi diseminare a rezultatelor şi performanţelor. 

Atenția sporită a comunității asupra mediului virtual din ultima perioada, cumulată cu școala 

online, pot contribui într-o manieră pozitivă asupra promovării imaginii școlii și a ofertei 

educaționale.  

Bibliografie: 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 
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Învăţarea online şi promovarea imaginii şcolii 

Prof. Logoped MORARU Elena-Lucia, 

CJRAE Argeş 

În condiţiile pandemiei de Coronavirus, şcoala de pe întreg mapamondul şi-a mutat orele de 

predare în spaţiul virtual. În România se estimează că 72% dintre elevi şi 67% dintre profesori îşi 

desfăşoară orele pe diferite platforme video iar 25% dintre elevi şi cadrele didactice îşi desfăşoară 

activităţile online atât în sistem sincron, cât şi asincron. 

Modelele de predare au fost adaptate la specificul educaţiei online, cea mai apreciată categorie 

fiind cea a profesorilor care folosesc metode inovative de predare (jocuri interactive, quiz-uri, 

proiecte, etc). Cu plusuri şi minusuri, în general profesorii se străduiesc să-şi îmbunătăţească 

competenţele digitale şi de adaptare a conţinutului educaţional prin participarea la cursuri specifice 

sau căutând singuri materiale didactice pe Internet. Cu siguranţă, timpul alocat tuturor acestor 

activităţi online - de predare, de căutare, de instruire - este cu mult mai mare decât acela alocat predării 

efective, faţă în faţă cu elevul. 

Totuşi, aceste schimbări dictate de necesitatea evitării infectării cu noul Coronavirus au 

schimbat mentalităţi iar perspectiva digitalizării orelor de predare îmbinată cu predarea clasică face 

mai accesibilă nevoia de informare şi de diversitate. S-au schimbat comportamente în rândul elevilor, 

profesorilor, societăţii, prin alegerea corectă a instrumentelor de lucru, a managementului timpului, a 

atitudinii pozitive faţă de noile tehnologii de informatizare. 

Şcolile au beneficiat ca imagine dar şi din punct de vedere al calităţii actului de predare online 

prin nevoia de schimbare şi de adaptare la meseriile viitorului, ca urmare a faptului că profesorii şi-

au dat seama că schimbarea începe cu ei înşişi. În acest context, ţinându-se cont că sistemul 

educaţional trebuie resetat, fiind în mare parte rigid, axat mai mult pe domeniul cognitiv şi mai puţin 

afectiv şi psiho-motor, profesorii au uzat, ajutaţi de instrumentele online, de materiale, jocuri şi 

proiecte interactive care să stimuleze creativitatea, atenţia şi curiozitatea copiilor. 

CJRAE Argeş a distribuit pe pagina oficială o varietate de materiale extrem de interesante şi 

practice, menite să satisfacă nevoia de cunoaştere a elevilor, dar şi să îndrume părinţii prin intermediul 

diverselor site-uri de sprijin, consiliere psihopedagogică şi logopedică. Astfel, specialiştii CJRAE 

oferă consiliere online prin intermediul unei linii TELVERDE (0800800352) şi a unei adrese de e-

mail (consiliere.cjraearges@gmail.com), vizând problemele emoţionale şi comportamentale cu care 

se confruntă populaţia şcolară şi cea parentală. De asemenea, aici sunt prezentate activităţi şi sugestii 

pozitive în perioada de pandemie, "afirmaţii personale de creştere la nivel psihic" şi mulţi alţi paşi de 

urmat de către părinţi. Psihologii şi consilierii au dedicat nenumărate materiale în vederea suportului 

socio-emoţional pentru copii de la vârste preşcolare până la perioada adolescenţei. 

Specialiştii logopezi au publicat materiale didactice de specialitate, jocuri logopedice, fişe de 

lucru, culegeri, caiete, cărţi cu poezii logopedice, materiale practice şi utile în activităţile de profil. 

Prin proiectele lor ("ADAPT" sau "Şcoala părinţilor"), profesorii de la CJRAE Argeş au dat dovadă 

de implicare participativ-activă şi profesionalism, promovând astfel imaginea învăţământului 

argeşean. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ON LINE ÎN MEDIUL RURAL 

Prof. MORARU LAURA ADRIANA 

Unitatea noastră de învățământ a avut întotdeauna în prim plan promovarea imaginii școlii și a 

încercat mereu să demonstreze că totul este posibil și la o școală din mediul rural. Promovarea școlii 

noastre s-a realizat pe pagina de facebook prin toate proiectele, olimpiadele și activitățile extrașcolare 

la care au participat elevii noștri, fiind mereu pe primele locuri.  

Toate premiile elevilor au fost postate pe facebook unde părinții și celelalte școli au putut să se 

bucure și să fie alături de noi. Astfel a crescut și prestigiul școlii și încrederea elevilor pe mai departe. 

Am încercat mereu să i încurajăm prin sloganul nostru ,,Întotdeauna poți face mai mult decât ți-ai 

dorit, imoprtant este să îți dorești acest lucru’’.   

Având în vedere situația cu care ne-am confruntat în ultima perioadă, școala noastră a încercat 

prin toate resursele necesare să facă față la cerințele tot mai complexe și mai ales la învățarea on line. 

Demersul didactic nu a fost ușor având în vedere că suntem o școală din mediul rural unde ne 

confruntăm tot timpul cu foarte multe probleme și situații dificile. Învățarea on line a îngreunat și mai 

mult situația unor elevii ai școlii. În acest an școlar, precum și anul trecut a fost greu pentru că nu am 

mai putut să participăm la festivaluri, concursuri așa cum eram obișnuiți.  

Cu toate acestea nu ne-am pierdut speranța și am continuat să participăm la festivaluri și 

concursuri on line, am continuat să promovăm imaginea școlii  prin rezultatele și experiențele noastre 

on line și am avut mare succes. Unul din cele mai reușite festivaluri on line și promovat a fost de 

Crăciun ,,Hristos se naște, slăviți-l’’.     

Elevii au cântat colinde tradiționale, au realizat drumul pâinii și al cozonacului on line, au recitat 

poezii.Toate acestea au avut multe aprecieri pe pagina de facebook câștigând multe premii.  

Activitățile educative realizate în on line au fost foarte importante și au avut un mare impact  

pentru promovarea imaginii școlii. Mai mult decât atât prin tot ceea ce noi am realizat atât on line dar 

și prin alte resurse, școala noastră a fost considerată ,,model în educație’’ și una din cele mai bune 

școli din mediul rural din județul Brașov. 

În concluzie imaginea școlii este foarte importantă și poate fi promovată prin orice mijloace 

posibile chiar și prin activități on line. Important este să găsești soluții și să nu îți pierzi speranța. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE 

ÎN PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI 

G. P. P. Toldi Salonta 

prof. înv. preș. Morgovan Bianca 

Grădiniţa, prin implementarea proiectelor, caută să fie utilă societăţii, dar şi privită pe măsura 

investiţiilor şi activităţilor desfăşurate. Este necesar ca grădiniţa, ca şi instituţie, să fie integrată în 

mediul comunitar ca partener egal şi consecvent în formarea şi educarea adultului în devenire. Altfel 

spus, primul aspect de care trebuie să se ocupe instituţia educaţională în vederea întegrării cu succes 

în cadrul comunităţii este crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive. 

Modalitatea eficientă şi viabilă prin care comunitatea poate să răspundă solicitărilor din 

sistemul educaţional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest lucru rămânând un instrument 

valoros al grădiniţei-în general şi un mare câştig pentru educaţia copiilor-în special, pornind de la 

ideea că preşcolarul trebuie scos cât mai mult din atmosfera obişnuită a grădiniţei pentru a intra în 

relaţie cu semenii. 

Copilul vine astfel în contact cu diferite persoane, creşte şi se dezvoltă într-un mediu comunitar 

variat. Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile de colaborare 

ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale societăţii. Necesitatea şi 

importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia deschiderii grădiniţei către comunitate și 

sensibilizarea comunităţii la nevoile grădiniţei. 

Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent şi corect 

parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate părţile implicate. În functie 

de nevoile şi scopul urmărit sunt parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a 

spaţiilor de învăţământ; diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de 

învăţământ, parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale, parteneriate 

pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare, parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a 

copiilor în societate, parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice, 

parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive. 

Există câteva reguli de bază care trebuie respectate în conceperea şi realizarea unui parteneriat 

educaţional:orice proiect de parteneriat trebuie să pornească de la anumite nevoi identificate(analiza 

de nevoi/SWOT: puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări). 

Proiectul trebuie susţinut de un argument întocmit pe baza analizei SWOT și trebuie să aibă ca 

finalitate producerea unei schimbări în bine în domeniul ce-l vizează; ca atare trebuie mai întâi să 

precizăm răspunsul la întrebările:,,Ce schimbare se produce dacă derulăm proiectul?”, ,,Ce s-ar 

întâmpla în cazul în care nu derulăm proiectul?”și apoi să stabilim clar etapele proiectului, evaluarea 

şi impactul acestuia în promovarea imaginii gradiniței în cadrul comunității. Pentru aceasta, trebuie 

stabilite o serie de obiective cadru ale parteneriatelor desfășurate cu comunitatea și în cadrul 

comunității locale: Cooptarea diferiţilor reprezentanţi ai comunităţii locale ca parteneri în procesul 

educativ. 

Informarea membrilor comunităţii despre valorile promovate în instituţiile de învăţământ 

preşcolar, formându-i ca beneficiari direcţi ai achiziţiilor de ordin educaţional ale propriilor copii. 

Creşterea disponibilităţii de colaborare în cele mai diverse domenii (educativ, sanitar, informativ). 

Realizarea schimbului de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu educativ sănătos. 

Colaborarea între toate resursele umane implicate în viaţa grădiniţei, astfel încât copilul să aibă 

prioritate absolută. Creşterea imaginii publice a instituţiei. Oportunitatea de a schimba idei şi impresii, 
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de a împărtăşi din propria experienţă şi de a prelua noutăţi. Relațiile de colaborare dintre părțile 

implicate în parteneriat întăresc identitatea grădiniței și sporesc prestigiul instituțional și personal al 

celor implicați, dau un sens de utilitate timpului petrecut împreună și deschid perspectiva unor 

preocupări informale cu valoare formativă. 

Echipa de conducere a grădiniței trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul grădiniței în dezvoltarea academică, 

socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se 

completează cu rezultate cuantificabile. Iată câteva tipuri de parteneriate derulate care contribuie la 

promovarea imaginii gradinitei noastre. ,,Părinții alături de copii”-parteneriat educaţional cu familia 

derulat pe parcursul a doi ani şcolari. 

Grădiniţa şi familia sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor când se fac primii paşi în 

viață. Acum se pun bazele unei personalități care mai tarziu va fi parte integrantă a unei societăți ale 

cărei cerințe se diversifică în permanență. Grădinița trebuie să găsească o punte de legătura cu familia, 

prezentând părinților noi căi spre educație în beneficiul copiilor. 

Scopul este dobândirea de către părinţi a unor abilităţi care să sprijine formarea de 

comportamente adecvate la copii, pentru a îmbunătăţi relaţionarea lor în cadrul grupurilor, crearea de 

oportunităţi pentru valorificarea experienţelor pozitive dobândite de aceştia în educaţia copilului 

.Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale educaţiei, 

stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect benefic asupra copiilor. 

Exemple de activităţi derulate pe perioada parteneriatului:,, „Implica-te și tu în activitatea grădiniței”, 

”Îți cunoști copilul?”, ”Vin sărbătorile, vin sărbătorile”,”O zi în familie”, ”Împreună și la grădiniță”, 

etc. O întâlnire  interesantă şi plăcută a fost cea cu tema:,,E ziua ta, mămico!”-activitate în care tații 

au fost implicaţi să participe activ alături de copiii lor și  au realizat împreună un cadou pentru mame. 

Apoi s-au format două echipe şi s-au pregătit un set de întrebări pentru părinţi şi un set de întrebări 

pentru copii, cu confirmarea răspunsurilor de către părinte sau de către copil. Acest moment l-am 

intitulat ,,Cât de bine ne cunoaştem?”.Finalizarea proiectului a fost concepută ca o analiză, împreună 

cu părinţii, a aspectelor pozitive sau negative pe care le-am întâlnit pe parcursul întâlnirilor. Un alt 

parteneriat desfășurat la grupă în cadrul căruia este promovată imaginea gradiniței este ,,Pași în 

universul cunoasterii”-parteneriat cu Biblioteca județeană ”Alexandru și Aristia Aman” Craiova. 

Obiectivele proiectului: cultivarea gustului pentru lectură, pentru frumos, exersarea limbajului 

și a posibilităților de comunicare, prin activități în parteneriat cu biblioteca; conştientizarea părinţilor 

şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu privire la rolul pe care îl au cărţile în formarea 

şi dezvoltarea copiilor, toate au vizat formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile 

pentru copii, orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unor noi forme de colaborare 

între educatoare, reprezentanţi ai bibliotecii şi părinţi. 

Parteneriatul cu biserica intitulat ”Voi fi un bun creștin ” a urmărit educarea unor virtuţi creştine 

şi cultivarea comportamentului moral-religios (să-ţi iubeşti aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, 

modest, generos, să nu urăşti, să-i ajuţi pe sărmani, să-L iubesti pe Dumnezeu) și întărirea legăturii 

grădiniţei cu comunitatea locală în beneficiul ambilor factori prin dezvoltarea spiritului creştin. 

Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru educatorul de azi, 

necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, 

flexibilitate în luarea deciziilor. Crearea şi promovarea unei imagini instituționale pozitive în 

comunitate se poate realiza prin elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea 

experienței pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituțional, pin 

personalizarea  ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia 

în funcție de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educațional. 

Bibliografie: 

Culea, Laurenţia. - Curriculum pentru educarea timpurie – o provocare?, Editura Diana, 2009; 

Gutium I, Mămăligă M, Mumjiev G -  Parteneriatul pas cu pas, 

www.didactic.ro; www.edu.ro. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PRIN PARTENERIATELE EDUCAȚIONALE 

G. P. P. Toldi Salonta 

prof. înv. preș. Morgovan Corina 

Parteneriatul educational este un concept care devine tot mai prezent in relatiile de colaborare 

ce se stabilesc intre unitatile de invatamant si diferitele segmente ale societatii. Necesitatea si 

importanta parteneriatelor rezida in doua aspecte:nevoia deschiderii gradinitei catre comunitate; 

sensibilizarea comunitatii la nevoile gradinitei. 

Motivaţia unor activităţi de parteneriat este înţelegerea necesităţii de a integra grădiniţa în 

mediul comunitar ca partener egal şi consecvent în formarea viitorului cetăţean. Activităţile 

desfăşurate în parteneriat sunt modalităţi propice pentru atingerea unor astfel de scopuri, la acestea 

se adaugă plăcerea de a fi alături de colegi,activităţile desfăşurându-se într-o atmosferă de voie  bună, 

având, pe lângă valoarea social–educativă, un efect reconfortant.        

Proiectele educaţionale realizate cu diferiţi parteneri locali sunt, de obicei, foarte atractive, 

iar copiii participă activ şi eficient la acestea. Stimulându-le interesul şi iniţiativa copiii solicită 

participarea, implicarea în mai multe activităţi de acest fel. 

Aceste tipuri de parteneriate derulate în parteneriat comunitar urmăresc stimularea şi formarea 

mai multor tipuri de inteligenţe.În toate tipurile de activităţi în parteneriat, un factor important, îl 

constituie climatul vieţii de grup  şi al relaţiei grădiniţă–familie–comunitate. Este absolut necesar un 

climat stimulativ pentru fiecare, de încredere şi prietenie, care să facă posibilă comunicarea liberă. 

Unele activităţi au efecte imediate, pe plan cognitiv, emoţional, relaţional, dar trebuie subliniat 

faptul că influenţa acestor activităţi nu se exprimă în activităţi singulare, ci prin sisteme de activităţi 

de diferite tipuri, într-o succesiune gradată. Această influenţă sistematică, de durată, îşi poate găsi 

expresia în planurile de activităţi educative în parteneriat ale grădiniţei urmărind dezvoltarea 

armonioasă a copiilor, vizând toate dimensiunile personalităţii acestora. Se poate pune problema: „De 

ce unele grădiniţe au succes în activităţile cu diferiţi parteneri, iaraltele nu?“ Un argument important 

este cel al modului în care grădiniţa înţelege să comunice cu partenerii  educaţionali. 

Eficienţa tuturor formelor de comunicare depinde de folosirea adecvată şi inventivă a canalelor 

existente de comunicare. O bună parte a teoriilor despre comunicare utilizate în relaţiile publice se 

sprijină pe ideea lui Carl Hovland că, pentru a schimba atitudinile,trebuie mai întâi să schimbăm 

opiniile,iar încercarea de a face acest lucru se bazează pe comunicare. Pentru a obţine eficienţă în 

comunicare, obiectul efortului de comunicare trebuie să acorde atenţie  comunicării, să o înţeleagă, 

să o accepte şi să şi-o amintească. O dată ce această comunicare atinge nivelul de acceptare, apare 

problema credibilităţii. 

Interacţiunea grădiniţelor cu comunitatea poate oferi un cadru adecvat desfăşurării unor eforturi 

specifice, de tipul campaniilor de relaţii publice. Acestea trebuie să fie nişte eforturi coordonate, 

ample şi orientate spre atingerea unui anumit obiectiv sau a unui set de obiective corelate care să 

permită organizaţiei educaţionale să atingă un scop pe termen lung, exprimat sub forma unei declaraţii 

de principii. 

Campania trebuie construită şi elaborată pentru a aborda o temă, pentru a rezolva o problemă 

sau pentru a corecta sau îmbunătăţii o situaţie. Aceasta îşi poate atinge scopul schimbând 

comportamente, modificând opinii, întărind un comportament, o opinie dezirabilă, dar contestată de 

ceilalţi. 

Campania trebuie să fie construită în jurul unei declaraţii de poziţionare, o declaraţie a 

grădiniţei, care să aibă la bază un anumit scop. Primul aspect pe care trebuie să-l aibă în vedere 

organizaţia educaţională este formarea sau prezentarea unei „imagini“. Imaginea este o părere, opinie 
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sau prejudecată a unei persoane, grup de persoane sau a opiniei publice despre instituţia 

respectivă.Imaginea unei instituţii se gestionează ca orice obiect de patrimoniu, iar în unele situaţii 

imaginea  unei instituţii este mai valoroasă decât întreg patrimoniul firmei/ companiei/ grădiniţei 

respective. 

Gestionarea imaginii instituţiei este o obligaţie a întregii echipe şi, în special, a conducătorilor 

acesteia, a directorului, în cazul instituţiilor publice. Ca urmare, la nivelul instituţiei, din 

strategia întocmită, trebuie desprinse activităţi de familiarizare a personalului cu filozofia instituţiei 

şi de aderare la aceasta, încât să se considere coparticipant la succes. Personalul instituţiei are un rol 

important în promovarea imaginii acesteia. Trebuie luate măsuri de contracarare a manipulării de 

imagine. Este cunoscut faptul că informaţia poate fi transmisă şi prin intermediar, iar acesta poate fi 

de rea credinţă, sau să fie transmisă pe un canal cu bună credinţă, însă cel ce îl foloseşte să fie rău 

intenţionat. 

Principalele instituţii de intermediere a imaginii sunt mass-media, iar principalii manipulatori 

de informaţie sunt cei ce au atribuţii în colectarea şi preluarea acestora. Imaginea se poate reprezenta 

ca un complex de idei, impresii pe care o persoană le asociază unui  anumit obiect sau, în cazul nostru, 

unui serviciu educaţional. 

Evaluarea imaginii pe care publicul-ţintă şi-a creat-o cu privire la firma/ produsul sau 

concurenţa existentă sunt esenţiale pentru realizarea unei comunicări eficiente între emiţător şi 

transmiterea mesajului acestuia către receptorii actuali sau de perspectivă. Educatorii reprezintă 

imaginea oricărei grădiniţe. De aceea, este importantă publicarea informaţiilor despre succesele lor şi 

în afara grădiniţei. Indiferent dacă este vorba despre o victorie la un concurs sau despre prezentarea 

unei cărţi, diseminarea acestui mesaj se poate face în ziarele locale sau la posturile de televiziune şi 

prin anunţuri la avizierul instituţiei sau al grupei. Internet (pagina de internet a grădiniţei şi adresa de 

email). 

Internetul este, într-adevăr, o descoperire destul de recentă, însă nici un alt mediu nu s-a 

răspândit cu o asemenea rapiditate. Multe persoane dornice de comunicare sporesc cantitatea de date 

de pe internet, oră de oră. În prezent, multe grădiniţe, mai ales în mediul urban au sait propriu sau 

sunt prezente pe saituri care se adresează părinţilor sau/ şi copiilor. Pliantul de prezentare (flyer), 

reprezintă o modalitatea utilă şi comodă de a-i informa pe ceilalţi. O pagină tip A4 poate fi scrisă pe 

ambele părţi şi copiată. De obicei, se îndoaie în două înainte de a fi distribuit, poate fi alb-negru sau 

colorat. 

Pliantul arată simplu, însă cu cât arată mai reuşit, cu atât mai multă muncă şi creativitate se 

ascund în spatele acestui rezultat. 

Scopul distribuirii lui este acela de a stârni interesul prin transmiterea unor informaţii de 

bazăHârtia pentru corespondenţă:Hârtia va fi imprimată cu logo-ul grădiniţei şi va avea un antet. 

Acesta furnizează informaţii despre: numele unităţii preşcolare, adresa poştală, e-mail, site web, logo, 

număr de telefon şi fax. 

Afişul: Afişele se văd de la distanţă mare şi anunţă evenimente precum „Ziua Uşilor Deschise“ 

sau reprezintă o invitaţie la „Clubul curioşilor“. Afişele se află de obicei în competiţie cu alte afişe şi 

din acest motiv, afişul poate fi evidenţiat cu ajutorul unor culori şi scrieri deosebite.Suntem 

contemporani cu schimbările profunde care s-au derulat în ţara noastră în ultima vreme si totul 

confirmă că acestea vor continua într-un ritm tot mai accelerat. 

Reacţia grădiniţei, ca instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea socială şi 

economică, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, structurii şi funcţiilor sale, de creare de premise 

favorabile pentru preşcolari care să le permită integrarea socială rapidă, flexibilitatea, iniţiativa şi 

rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului.  

Grădiniţa trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin 

stimularea intelectuală a copiilor, a aptitudinilor, a atitudinilor si a trăsăturilor lor de personalitate. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Morgovan Larisa 

G. P. P. Toldi, Salonta, Jud. Bihor 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerințe tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școală își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova.  

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei, crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 

individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor înbunătății și crea o imagine pozitivă asupra școlii.  

Promovarea imaginii instituției se realizează prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

instituțional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile 

extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, 

instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitivă 

binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Morgovan Maria 

Colegiul Tehnic ,,Mihai Viteazul ”Oradea 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.”    J. Bruner 

Alegerea școlii constituie una din cele mai importante decizii pe care le iau tinerii și familiile 

lor. Acest proces de luare a deciziilor începe cu mult timp înainte de înscriere. În luarea acestui tip de 

decizie oamenii manifestă un nivel ridicat de implicare, pentru că: decizia se va reflecta asupra 

imaginii de sine și va avea consecințe pe termen lung; costul punerii în practică a deciziei implică 

adesea sacrificii personale sau economice; riscul personal și social de a lua o decizie greșită este 

perceput ca destul de ridicat; există grupuri de presiune considerabile pentru a lua o anumită decizie 

sau a acționa într-un anumit mod, iar consumatorul de educație este puternic motivat să îndeplinească 

așteptările acestor grupuri de presiune: părinți, profesori, cunoștințe, prieteni. 

Școala va trebui să facă ceea ce este mai bine pentru a atrage acei copii care, în virtutea 

dorințelor lor, s-ar potrivi cu ceea ce oferă școala și cu care se pot crea legături deosebit de puternice. 

Principiile și misiunea școlii sunt, de asemenea, componente ale produsului educațional. 

Abilitatea finală a produsului este de a obține profit din educație sau instruire. Profitul constă în 

avantajele pe care elevul le câștigă: creșterea independenței, îmbunătățirea oportunităților de 

angajare, statutul social oferit prin obținerea diplomei.   

Printre strategiile de diferențiere pentru a câștiga avantaje sunt: o varietate mai mare de activitati 

extra – curriculare, programe de schimburi internaționale etc. “Un alt mod de a construi avantaje 

poate să nu înceapă cu valoarea subiectivă a produsului care, pentru elev, ia forma modului în care se 

face educația.” 

Obiectivele care stau în faţa şcolii contemporane, numeroase şi complexe, pot fi îndeplinite 

numai cu un personal devotat, temeinic pregătit şi înzestrat cu valoroase calităţi personale şi 

profesionale. Este subliniată cu deosebire sarcina formativă ce revine personalului didactic în 

educarea tinerei generaţii şi nu numai aceea de instruire a elevilor.  

Inversarea de accent de pe informativ pe formativ, nu poate fi realizată doar prin simpla 

formulare a unor deziderate elevate, întrucât reclamă o reconsiderare a întregului sistem de 

învăţământ şi în special o subliniere specială a locului şi rolului profesorului în acest sistem, el fiind 

specialistul care participă la formarea cadrelor pentru toate sectoarele de activitate. 

Extinderea educaţiei permanente impune şi ea modificări substanţiale,cu toate că a sporit şi 

influenţa altor factori în procesul educaţiei. Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe 

aceasta individualitate a tinerilor, de aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate 

atent, în funcție de personalitatea și nevoile celor care urmează a fi educați. Astfel, în activitatea 

didactică, este indicat să putem identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite 

domenii de activitate. 

Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele 

extrașcolare. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea 

interesului pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea 

talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste activități li se 

oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, valori morale și nu numai. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1142



Tehnologiile moderne sunt eficiente nu numai în transmiterea noilor unoştinţe, ci şi în 

consolidare deprinderilor formate şi în realizare transferului de informaţii între diferitele domenii ale 

cunoşterii. Astfel, se pot realiza lecţii recapitulative cu ajutorul materialelor PPT, exerciţiile propuse 

având la dispoziţie posibilitatea autocorectării răspunsului eronat, solicitării sprijinului în identificare 

răspunsului corect, aprecierii în situaţia unui răspuns just, identificării unor informaţii conexe. 

Tehnologiile educaţionale moderne urmăresc facilitarea procesului didactic ajutând cadrele 

didactice să creeze contexte favorabile învăţării, formării deprinderilor, constituirii unui complex de 

atitudini care să stimuleze curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte mai mult, spiritul competiţional cu sine, 

plăcerea de a progresa şi de a-şi dezvolta posibilităţi de autoinstruire, dar şi o raportare corectă la 

evaluare, aspect absolut necesar în poziţionarea noastră, a fiecăruia, în spaţiul cunoaşterii.  

Învăţământul are nevoie de tehnologii educaţionale moderne însuşite de cadrele didactice şi 

aplicate inteligent şi constructiv în derularea procesului instructiv-educativ. 
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Efecte micro şi macroeconomice 

Prof. dr. Morjan Cristina Antoaneta –     

Colegiul Economic Virgil Madgearu Targu – Jiu 

Noua economie sau economia digitală, rezultantă a interacţiunii dintre calculatorul personal, 

telecomunicaţii, Internet şi electronică, se caracterizează printr-o serie de trăsături cu totul deosebite 

de economia tradiţională. 

În primul rând, este vorba de crearea unui nou model de afaceri (e-business, e-commerce, e-

banking, etc.) prin intermediul intra şi internetului, care schimbă radical eficienţa acestora, în sensul 

reducerii costurilor, inclusiv a celor tranzacţionale, pe baza relaţiei afacere/afacere (B2B), 

afacere/cumpărător (B2C), afacere/angajat (B2E), afacere/guvern (B2G), guvern/afacere (G2B), etc. 

În ultimul timp, comerţul electronic a căpătat extinderea cea mai mare ca formă concretă de realizare 

a unor afaceri, la care se adaugă şi conturarea unor pieţe sui generis a cunoştinţelor ştiinţifice, 

impulsionată de ritmul fără precedent al dezvoltării sectorului cercetare-dezvoltare. 

Noua economie plasează, în prim plan, cererea, nevoile consumatorilor care se implică într-

o măsură din ce în ce mai mare la conceperea, realizarea şi utilizarea bunurilor şi serviciilor, începând 

încă din stadiul cercetării şi dezvoltării acestora. Din acest punct de vedere, noua economie are un 

caracter interactiv, participativ, realizând interfaţa dintre ofertă şi cerere pe un areal de volum şi 

structură, în spaţiu şi timp, cu mult mai riguros.  

Rolul consumatorului creşte mai ales în sensul că acesta poate deveni o importantă sursă de idei 

inovaţionale pentru producător, sau de forţare a inovării, în scopul menţinerii sau extinderii pieţei, al 

sporirii gradului de confort sau, ceea ce este foarte important, al ridicării nivelului de sustenabilitate 

a dezvoltării economice. 

Concurenţa şi cooperarea reprezintă două laturi inseparabile ale economiei digitale, ţinând 

seama de interacţiunea dintre cerere şi ofertă, mai sus menţionată. Formele de manifestare a 

concurenţei între producători sunt radical schimbate de prioritatea care se acordă unui consumator în 

continuă şi rapidă schimbare în ceea ce priveşte nevoile, gusturile şi cerinţele, astfel încât acesta îi 

obligă pe competitori să şi coopereze. 

Economia digitală presupune un consum mai mare de muncă de concepţie, de înaltă 

calificare care creează o valoare adăugată mai ridicată, noi locuri de muncă, segmente practic 

nelimitate de oportunităţi de afaceri şi creativitate, prin existenţa unor standarde flexibile şi 

interconective care facilitează nevoia integrării şi/sau individualizării diferiţilor consumatori. De aici 

şi constatarea că noua economie este “scientointensivă” şi “artintensivă”. 

Diminuarea consumului de resurse, mărirea spiritului novator şi întreprinzător, creşterea 

productivităţii muncii, a vitezei producerii şi schimbării fenomenelor şi proceselor economice, 

sporirea valorii adăugate, reprezintă doar câteva dintre efectele economice care au impus economia 

digitală ca formă superioară a economiei în general. 

Important este de menţionat că fiecare dintre principiile noii economii deschid paradigme 

specifice pentru ştiinţa economică, în general, dar mai ales pentru diferitele discipline şi specializări 

ale acesteia. 
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Noua economie se supune principiului potrivit căruia ”cu cât mai multe persoane se implică cu 

atât avantajul pentru fiecare implicat este mai mare” (the more people involved the bigger benefit for 

everyone involved). 

Efectele micro şi macroeconomice ale noii economii şi SI au la bază principiile general valabile 

ale dezvoltării acesteia, care sunt: 

a) convingere (awarness);

b) accesibilitate (accessibility);

c) disponibilitate (availability);

d) existenţa resurselor necesare (affordability);

e) adecvare (appropriatness).

Analiza pe sectoare a reducerii costurilor ca urmare a introducerii uneia dintre cele mai 

răspândite forme de manifestare a noii economii afacere/afacere (B2B) este extrem de semnificativă 

(tabelul nr. 1). Cele mai mari economii se realizează în industria componentelor electronice, iar cele 

mai scăzute în extracţia cărbunelui, industria alimentară şi sănătate. 

Tabel numărul 1: 

VOLUMUL ECONOMISIRILOR POTENŢIALE PE RAMURI

CA URMARE A INTRODUCERII B 2 B 

Ramura B 2 B versus B A M 

Economii potenţial estimate 

Industria aerospaţială 11% 

Chimie 10% 

Cărbune 2% 

Comunicaţii 5%-15% 

Calculatoare 11%-20% 

Componente electronice 29%-39% 

Industria alimentară 3%-5% 

Produse forestiere 15%-25% 

Transport feroviar 15%-20% 

Sănătate 5% 

Ştiinţele vieţii 12%19% 

Prelucrarea metalelor 22% 

Media şi reclamă 10%-15% 

Servicii de întreţinere 10% 

Petrol şi gaze 5%-15% 

Hârtie 10% 
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   Sursa: www.acad.ro 

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) are o serie de implicaţii macroeconomice a 

căror analiză este deosebit de utilă în luarea deciziilor. În principal acestea se referă la: 

- cheltuielile cu investiţiile pentru TIC trebuie să crească;

- companiile trebuie să introducă e-engineering-ul, în operaţiile lor pentru a utiliza mai bine

TIC, a reduce costurile şi spori eficienţa; 

- pieţele financiare trebuie să fie deschise pentru a permite finanţarea inovării;

- pieţele capitalului de risc şi ale ofertelor publice iniţiale (initial public offerings) trebuie să fie

dezvoltate, pentru a întări procesul inovaţional; 

- încurajarea IMM-urilor şi crearea unui mediu antreprenorial practic;

- reglementările trebuie să crească în amplitudine şi rigoare;

- politicile monetare trebuie ajustate (în special rata dobânzii).

Considerentele microeconomice pentru dezvoltarea noii economii vizează: 

- liberalizarea furnizorilor monopolişti care ţin costurile ridicate;

- legislaţie specifică TIC şi Internet (semnătura digitală şi altele);

- acces la reţele de comunicaţii;

- evitarea suprareglementărilor;

- legea proprietăţii intelectuale şi a drepturilor de licenţă;

- piaţă de capital solidă;

- infrastructură conformă cu standardele internaţionale;

- libertate de acces la informaţie;

- interacţiuni între agenţii economici, guvern, industrie, academie şi cetăţeni;

- concurenţă şi competiţie.

TIC are un impact complex nu doar asupra economiei şi eficienţei acesteia dar şi asupra tuturor 

laturilor vieţii oamenilor între care: 

- capacitatea de exerciţiu a drepturilor democratice şi responsabilităţilor civice, Intrnet-ul

oferind condiţii pentru un electorat mai bine informat şi participativ, cu un comportament raţional 

motivat; 

- crearea de noi interacţiuni între Guvern şi cetăţeni, prin informatizarea guvernării (e-

Governance) şi a democraţiei (e-Democracy), ceea ce oferă persoanelor posibilitatea de a fi 

participanţi la autoguvernare, la procesele instructive şi deliberative, consolidând bazele exerciţiului 

democratic şi limitând devierile contraproductive ale jocului politic, mai ales într-o economie de piaţă 

emergentă; 

- cetăţenii îşi transformă profund comportamentele de la cele de tip “reactiv”, la cele de tip

“proactiv”, fiind în cunoştinţă de cauză, ceea ce le măreşte şansa de creativităţi şi inovare; 

- reconcilierea, consensualizarea, transparenţa, eficienţa parteneriatului şi a dialogului social

dobândesc şanse incomparabil mai mari de realizare în condiţiile tipului informaţional de guvernare 

şi democraţie. 
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Întrucât “noua economie” se bazează pe TIC, considerăm că analizele cu diferite grade de 

agregare la nivelurile micro, mezo şi macroeconomic reprezintă un demers necesar pentru a identifica 

traiectoriile dinamizatoare ale propagării efectelor acestora în plan local şi global. Tocmai de aceea, 

ne vom referi în continuare la câteva aspecte privind raportul global/local într-un domeniu relevant 

al economiei digitale şi anume acela al comerţului electronic (e-Commerce).  

BIBLIOGRAFIE: 

1 Evelina Graur - Tehnici de comunicare -  EDITURA MEDIAMIRA, Cluj-Napoca, 2001 

1 Charles E.Osgood-  A vocabulary for Talking about Communication 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE REALIZATE IN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

Prof. MOROCAN FLORICA         

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 CARTOJANI, GIURGIU 

Invatamantul romanesc a avut si are in continuare nesansa de a fi obligat sa practice,,SCOALA 

ONLINE”, in lunile cele mai dificile si incarcate ale anului scolar.  

Educatia este cel mai important factor al dezvoltarii si al schimbarilor sociale. Scoala trebuie 

sa tina cont de marile schimbari ale lumii modern si sa tina pasul cu acestea, schimband sistemul 

educational vechi cu unul modern. Pentru adaptarea institutiilor de invatamant la schimbarile 

survenite, la nevoile individuale atat ale profesorilor, cat si ale elevilor, scoala trebuie sa practice un 

marketing care sa imbunatateasca serviciile, sa le mentina si sa le promoveze in conditii de maxima 

securitate si eficienta. 

Pentru promovarea imaginii scolii in online s-au desfasurat diverse activitati atat cu elevii scolii, 

dar si cu parintii acestora. Elevii au fost ajutati prin diverse activitati, atat la orele de consiliere si 

orientare, precum si la orele de curs sa faca o paralela intre avantajele si dezavantajele create de 

instruirea online. 

Profesorii dedica mai mult timp pregatirii materialelor, decat in maniera traditionala si reusesc 

mult mai greu sa motiveze si sa mentina treaz interesul elevilor. Cu toate acestea profesorii s-au 

concentrate in mai mare masura pe ceea ce este esential, pe elemente cu impact calitativ, pe capacitate 

si competente, mai degraba decat pe continuturi si pe elementele periferice. 

Cadrele didactice fac eforturi in utilizarea in mare masura a instrumentelor si resurselor digitale 

folosite in aceasta perioada. Pentru elevii cu rezultate bune si foarte bune aderenta la modul de 

invatare cu ajutorul tehnologiei este una de lunga durata, iar pentru elevii cu rezultate scolare medii  

(slabe) acest lucru este mai dificil. 

O alta problema abordata este accesul la informatia digitala, si formarea obisnuintei de a utiliza 

device-urile, precum si obisnuinta de a invata. Utilizarea exclusiva a mijloacelor de comunicare la 

distanta, pentru a face educatie, a pus o presiune majora asupra sistemului de invatamant si a societatii 

in ansamblu. Sistemul de invatamant este partial pregatit, o parte din cadrele didactice nu poseda in 

acest moment suficiente informatii si competente specifice instruirii asistate de calculator. 

Profesorii, elevii, parintii si decidentii educatiei incearca sa le faca fata in ritmul rapid in care 

apar, manifestand, in proportii variabile, disponibilitate, interes, maiestrie pedagogica, inventivitate. 

Promovarea platformelor de e-learning permit cele doua moduri de invatare: sincrona, in care 

instructorul coordoneaza lectia in intregime, creand, coordonand si monitorizand mediul educational; 

asincrona, ceea ce implica studiul in ritmul personal al cursantilor, proiecte de colaborare si invatare 

la distanta. 

Invatarea prin internet poate fi definita ca o forma de invatamant in care se prezinta studentilor 

un continut de instruire prin internet. De aceea, conditia de baza impusa participantilor in procesul de 

invatare este posedarea unui calculator si o conexiune la internet. Desi vine in completarea 

invatamantului classic, de la scoala, invatarea online are cateva beneficii indubitabile. In cazul 

platformei electonice, informatiile sunt accesibile oricand, elevii putand accesa acest produs 

educational online atunci cand au timp. 
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Lectiile de predare pot fi vizualizate de cate ori este nevoie, fie ca elevii vor sa se pregateasca 

pentru temele zilnice, fie pentru teze sau Evaluarea Nationala.    

Exista si dezavantaje in aceasta activitate online, deoarece elevii cu nevoi speciale sau cu 

dificultati de invatare nu mai pot avea acelasi spijin ca si in situatiile traditionale. Oricat un cadru 

didactic isi stie elevii, tot exista cazuri in care nu sunt identificati cei care au probleme de invatare. 

Acest lucru de identificare a celor care nu se descurca bine cu modul de invatare online se face doar 

prin consiliere individuala. 

Activitate online nu motiveaza atat de mult elevii sa invete, ei fiind cu psihicul la pamant din 

cauza izolarii dar si cu mintea in alta parte in timpul cursului. Are un impact negativ asupra invatarii, 

dat fiind faptul ca orele de curs fata-in-fata cu profesorii sunt mult mai eficace.  

Cu toate acestea, tehnologia nu poate sa inlocuiasca meseria de professor, dar este un instrument 

foarte util pentru imbunatatirea cunostintelor atat pentru un profesor, cat si pentru un elev. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

ȘCOALA ONLINE 

Prof. Luminița Moroșanu 

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău are o istorie de 100 de ani.În anul 1921 Ministerul 

Instrucțiunii Publice înființa Școala Elementară de Comerț din Bacău. Anul 1925 reprezintă 

momentul înfiinţării Şcolii Superioare de Comerț Bacău, ce a funcționat pentru o scurtă perioadă 

împreună cu Școala Elementară de Comerț iar în anul 1936 se ȋnfiinţeazǎ Liceul Comercial de băieţi 

Bacău. Începând cu 1969, Liceul Economic dobândește propriul local, pe strada 9 Mai, nr. 104. În 

anul 1972 Grupul Şcolar Comercial s-a comasat cu Liceul Economic.Noua structură rezultată a 

funcționat sub denumirea de Grup Şcolar Comercial şi era subordonatǎ în continuare Ministerului 

Comerţului Interior. 

În anul 1975 unitatea trece în subordinea Consiliului Popular Judeţean Bacău cu titulatura de 

Liceul Economic de Contabilitate şi Comerţ, schimbându-şi apoi denumirea, în 1978, în Liceul 

Economic şi de Drept administrativ. 

În anul 1990, prin decizie a Ministerului Învăţământului, Liceul Economic şi de Drept 

Administrativ devine Grupul Şcolar Economic-Administrativ şi de Servicii Bacău. Aceasta titulatură 

se păstrează până în anul 2003, când Grupul Şcolar Economic-Administrativ şi de Servicii Bacău 

devine Colegiul Economic. 

Ion Ghica, patronul spiritual al colegiului  a fost şi unul dintre pionierii ştiinţelor economice la 

noi în ţară,opera sa în acest domeniu fiind reprezentată de „Convorbiri economice”,publicate în mai 

multe ediţii,încă din timpul vieţii sale. 

Atracţia pentru studiul economiei s-a manifestat încă din timpul studiilor la Paris, la 

Universitatea Sorbona. A fost propagator al ideii liberului schimb şi al unificării vamale -„Unirea 

vămilor între Moldova şi Valahia”- precum şi al unificării monetare-„Măsuri şi greutăţi româneşti şi 

moldoveneşti”. Ca un adevărat vizionar, Ion Ghica susţinea, acum 150 de ani, „unificarea monetară 

mondială”. 

El considera creditul un factor de progres şi prosperitate economică.În 1861 realizează chiar 

proiectul unei Bănci Române,un capital de un milion de galbeni, iar în 1873 conduce instituţia 

Creditului Funciar Rural. Spre sfârşitul vieţii s-a retras din activitatea politică,economică şi culturală 

pe moşia sa de la Ghergani, unde s-a stins la vârsta de 81 de ani,în 1897. 

Școala online a fost o provocare pentru toate instituțiile de învățământ din România, Colegiul 

Economic „Ion Ghica” Bacău nefăcând excepție.Având în vedere procentul mare de elevi care provin 

din mediul rural(peste 60%), provocarea fost imensă.Educația online se desfășoară în trei forme: 

➢ Educația online independentă reprezintă modelul prin care utilizatorul individual preia

materialul de curs de pe Internet sau de pe CD, parcurgându-l de unul singur. Modelul reprezintă 

avantajul unei cantități de informație foarte mare care poate fi accesată într-un timp scurt, precum și 

facilități multimedia extinse, fiind însa foarte rigid în ceea ce privește comunicare instructor-cursant; 

➢ Educație online asincronă permite transmiterea de informație la un moment dat doar

unui singur partener al relației instructor-student. Instructorul poate să furnizeze informația 

studenților dar aceștia nu pot interacționa în timp ce o primesc. Avantajul major în acest caz este acela 
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că studentul își păstrează facilitatea de a lucra după ritmul propriu, putând însa obține și răspunsul la 

cererile sale într-un interval de timp acceptabil; 

➢ Educația online sincronă permite transferul interactiv de informație cu orice alt utilizator

în orice moment. De exemplu, instructorul și studenții transferă infromațiile în timpul desfășurării 

cursului sau seminarului, de regulă în timp real. Acest model este cel mai performant în ceea ce 

privește gradul de facilitare a comunicării, modalitățile audio-video integrate creând conceptul de 

“teleclasă”. 

Începând cu luna martie a anului 2020 profesorii și elevii au utilizat platforma educațională 

Moodler.ro, creație a prof. de TIC Mihaela Bostan.Profesorii au postat pe platformă lecțiile, fișele de 

lucru, testele de evaluare pentru elevii colegiului. Moodle este un sofware liber și open source de 

învățare, cunoscut de asemenea și ca un sistem de management al cursului, sistem de management al 

învăţării sau ca un spaţiu de învăţare şi evaluare virtual. Moodle este un set de componente și module, 

instrumente de comunicații, clasă virtuală și bibliotecă digitală. 

Începând cu sfârșitul lunii aprilie colegiul a realizat  cont pe Gsuite, pe  platforma educațională 

Google Classroom, cu extensia Google Meet, elevii și cadrele didactice lucrând pe acestea. 

Activitatea instructiv-educativă și extrașcolară a continuat și din octombrie 2020 pe aceeași 

platformă. Peste 90% din elevii colegiului s-au conectat fără probleme la orele online, excepțiile 

nefericite fiind elevii din zonele izolate ale județului, care nu au avut semnal corespunzător și/sau 

device-uri performante, echipamente IT. 

Cadrele didactice au respectat orarul, au realizat activități instructiv-educative interesante, au 

utilizat metode adaptate predării și evaluării online: Zoom, Jamboard, Wordwall, Kahoot, Mozaweb, 

didactic.ro, learningapps, mquest.ro, MATE-EDU, ASQ, Geography Games and Quizzes, manuale 

digitale, etc. 

Surse: 

http://colegiuleconomicbacau.ro 

http://iic.md 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

- ȘCOALA ONLINE –

Prof. pentru înv. preșcolar Moș Lucia

Grădinița cu Program Prelungit Dr. I. Rațiu, Turda, jud. Cluj 

”Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa.” (Ferdinand I) 

Educația este forma de învățare care nu se termină niciodată, este motorul care aduce schimbări 

reale atât în plan social cât și moral. Educația a vizat de-a lungul timpului formarea personalității 

omului, în funcție de particularitățile fiecăruia, dar și în funcție de dinamica socială.  

Tocmai de aceea școala a jucat un rol esențial în orice epocă, iar azi în contextul actual al unei 

societăți structurate printr-o cunoaștere informațională și eficiență tehnicizată, orientată spre 

pragmatism, relevanța educației este una mai mare. 

În ultimul an se aduce în discuție tot mai des învățarea online, care a venit ca o necesitate la 

vremurile pe care le trăim, forțându-ne să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune 

adevărate revoluții în structura sau funcționarea unei organizații. 

 Aceste schimbări ne-au impulsionat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă, prin 

înlocuirea în totalitate a interacțiunilor directe/față în față cu elevii, cu întâlniri în mediul online prin 

diferite aplicații sau platforme educaționale. 

Pentru promovarea imaginii școlii/grădiniței este nevoie să înțelegem care sunt beneficiile 

schimbării prin care trecem pentru comunitatea noastră școlară. Aceste beneficii se concretizează prin 

multitudinea platformelor utilizate pentru conferințe video, distribuirea rapidă a materialelor, 

prezența părinților la activitățile online alături de copii și observarea ritmului de lucru al propriilor 

copii.  

Ce acțiuni mai trebuie să se întâmple pentru sprijinirea învățării la distanță? Cine conduce aceste 

acțiuni? Pentru a sprijinii învățarea la distanță trebuie regândite conținuturile de predare prin 

consilierea pe grupe de interes, prin gândirea unui program zilnic de învățare stabil, prin 

responsabilizarea cadrelor didactice față de elevi. 

Avantajele predării online în școli și grădinițe: 

- dezvoltarea la copii a competențelor digitale;

- o comunicare transparentă și rapidă cu părinții și copiii;

- dezvoltarea lucrului în echipă;

- dezvoltarea unor relații de încredere prin oferirea de feedback onest și la timp față de

activitatea copiilor. 

Avantajele învățării pe cont propriu: 

- dovezile trimise de părinți, respectiv filmulețe video cu activitățile derulate acasă cu copiii ne

arată că relațiile părinți-copii devin mai strânse, educația din familie fiind explorată la maximum; 

- mediul de acasă este explorat și transformat creativ prin sugestiile cadrelor didactice;

- predarea online este  îmbinată cu învățarea pe cont propriu.
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Maria Montessori spunea: „ Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume 

nu va mai exista când ei vor fi mari; și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i 

învățăm cum să se adapteze.” 

Așadar, într-o lume în care nimic nu mai este la fel, ne dorim ca prin activitățile desfășurate în 

mediul online, școlile/ grădinițele să asigure un act educațional de calitate care să contribuie la 

formarea unei personalități a copilului independente și creative, la formarea unor copii sănătoși, 

activi, eficienți, cooperanți care să se adapteze ușor la regimul școlar și la orice situație în viață. 

Bibliografie: 

P. Botnariuc; C.Cucoș;C. Glava; D. E. Iancu; M.D.Ilie; O.Istrate;A. V. Labăr; I.O.Pânișoară;

D. Ștefănescu; S. Velea , ”Școala online. Elemente pentru inovarea educației. Raport de cercetare

evaluativă”, Ed: editura universității din bucurești - mai 2020;
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

PROF. INV. PRESC. MOTU ALINA

G. P. N. SILINDIA JUDETARAD 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. 

Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este 

deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. 

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 
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dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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Rolul activităților online în promovarea imaginii școlii 

Prof. Movileanu Maricica 

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Sturdza”Tecuci 

Dacă la momentul actual școala online a devenit parte din activitatea zilnică și înainte 

activitățile desfășurate în mediul virtual reprezentau un punct forte atât pentru profesori cât și pentru 

instituția școlară din care aceștia făceau parte.  

Situația cu care ne confruntăm a scos la iveală faptul că fără abilitatea de a atrage elevi, 

profesori, specialiști, facilități, echipamente, școlile vor înceta să mai existe. Părinții și implicit elevii 

își doresc un act didactic de calitate, care să-i asigure că sunt beneficiarii unui act educațional de 

calitate altfel și în învățământ ca în orice alt domeniu intervine fenomenul migrației. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățământ la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implementarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătească elevii pentru viitor. 

O școală în ziua de astăzi putem spune că are datoria morală de a se promova și de a-și orienta 

activitatea în funcție de așteptările părinților și elevului. 

Există multe modalități de a face acest lucru dar noi ne vom concentra pe câteva din ele: 

- Site-ul școlii. Este foarte important pentru o școală să-și realizeze propriul site pe care

beneficiarii (actuali și viitori) să găsească informații utile despre instituția de învățământ în general 

dar cum informația simplă si seacă nu spune mare lucru trebuie neapărat să fie și un fișier, care să se 

evidențieze încă de la deschidere, în care să se evidențieze activitățile extrașcolare realizate la nivelul 

școlii (ex. de activități online: excursii interactive, implicarea în realizarea de softuri etc) 

- Facebook. Activitățile pe care profesorii le realizează în mediul online pot fi ușor promovate

în acest mod. Afișarea cu acceptul tuturor a imaginilor care arată participare la diferite activități: 

lecții, expoziție interactivă de desene, crearea ne jocuri didactice etc. 

- Publicarea de articole în publicațiile online cu prezentarea activității și a rezultatelor obținute

e un alt mod de a promova totodată și instituția școlară din care faci parte.    

Voi încheia dând un exemplu de postare pe facebook: 

Astăzi elevii clasei a IV a de la Școala Gimnazială ,,Dimitrie Sturdza” au realizat o serie de 

desene superbe pentru a sărbători și ei alături de toți românii de pretutindeni  Ziua Unirii.  

Ei și-au prezentat lucrările prin intermediul platformei pusă la dispoziția noastă de Școală. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1156



Promovarea imaginii școlii în contextul școlii online 

Prof. înv. primar Mregea Mihaela Georgeta 

Școala Gimnazială Nr. 2 Reșița 

Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimii ani. Promovarea de imagine în 

sectorul instituțional nu este la fel de avansată ca cel din domeniul corporatist, dar instituțiile au 

început să adopte diverse strategii care să le deosebească de concurență. Acest lucru se observă 

îndeosebi la instituțiile de învățământ, unde competiția mare determină o creștere a nevoii de a se 

diferenția. 

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și educația 

asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată și 

imaginea reală. Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi și orice alte 

persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor 

școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. Astăzi școlile sunt nevoite să intre în 

competiție între ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul 

central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor 

instructive și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al beneficiarilor: 

elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de școală. 

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 

emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu 

rezultate cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în alte structuri de învățământ, 

modele comportamentale). 

Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea unui corp 

profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne, privind actul de învăţământ, precum şi 

asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi competitive. Acest lucru este o condiţie 

necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea unei imagini pozitive. Tot mai pregnant apare astăzi, 

necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii atât ca entitate de ansamblu, dar şi a fiecărui cadru 

didactic în parte. 

Şcolile aleg să comunice prin intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare, al forumurilor (de 

regulă oficiale sau consacrate, ale inspectoratelor etc), dar şi prin intermediul reţelelor de socializare, 

al comunicatelor şi conferinţelor de presă, al articolelor şi emisiunilor radio-tv, al pliantelor, revistelor 

şcolare şi al tuturor ieşirilor în sfera publică: participări la concursuri, la activităţi sau la orice tip de 

eveniment care poate genera o imagine pozitivă. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii noastre au fost: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale,

baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național, dar și

internațional prin derularea proiectelor Erasmus+, în scopul promovării imaginii instituției noastre şi 

a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale; 

• promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet).
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Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive au creat o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, 

practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ beneficiind de imaginea 

pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia noi, cadrele didactice, îi acordăm atenţie, 

adoptând o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile 

cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul site-ului școlii, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la 

curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și implicit școala în 

cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Fără îndoială accesul factorilor implicați în activitatea educațională la resursele web cresc 

calitatea procesului de învățământ. Internetul este aproape indispensabil atât pentru elevi cât și pentru 

profesori. Acesta îmbunătățeste procesul de predare-învățare, ajută la transmiterea informațiilor de 

către profesori și la asimilarea acestora de către elevi. 

Cel mai frecvent, activitățile educaționale în perioada de suspendare a cursurilor față în față au 

constat în punerea la dispoziție de către cadrele didactice, a unor lecții și materiale de lucru online, 

utilizând ca suport platformele educaționale, precum Google Classroom, ASQ etc. Întâlnirile live cu 

cadrele didactice prin aplicațiile pentru videoconferințe precum Zoom, sau Google Meet, au constituit 

de asemenea modalități frecvente de desfășurare a activităților educaționale, elevii beneficiind de 

astfel de întâlniri cu profesorii lor. 

În continuare, principala abordare utilizată în educația online este predarea și realizarea de 

exerciții. Metodele de predare  au fost adaptate la specificul educației online, am folosit  metode 

inovative de predare sau evaluare (jocuri, quiz-uri, proiecte) acestea fiind  extrem de apreciate de 

către elevi, dar și de părinți. Ca metode de predare în online, folosit  problematizarea, învățarea prin 

descoperire și dezvoltarea gândirii critice. De asemenea, elevii consideră eficientă metoda lucrului pe 

echipe pentru anumite proiecte, însă aceasta este realizată mai rar în sistemul online de educație. 

Colaborarea școală-familie-comunitate se bucură de multă atenţie în unitatea noastră, având în 

vedere că reuşita actului educaţional depinde în mare măsură de felul în care funcţionează acest 

parteneriat. 

În concluzie, școala trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, şi să-și orienteze 

activitatea ȋn funcție de așteptările consumatorilor. Așadar, în vremuri excepționale, educația la 

distanță devine o soluție viabilă. Și cred cӑ funcționează pentru că e pusă în slujba celor care își doresc 

să învețe. 

Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă nevoilor 

și particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. 
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Impactul activităţilor extracurriculare 

în dezvoltarea personalităţii elevilor din învăţământul primar 

PROF. ÎNV. PRIMAR MUCĂLĂU LETIŢIA 

Activitatile extracurriculare îi încântă foarte mult pe elevi. Cea mai atractivă activitate  este  cea 

de Crăciun,când vine Moşul. 

Orice serbare şcolară desfăsurată faţă în faţă, presupune din partea dascălului un efort 

suplimentar, pentru că trebuie îndrumat fiecare pas, trebuie urmărită fiecare mişcare, trebuie 

suficiente repetiţii, cu atât mai mult desfăşurată online.  

Desfășurarea procesului instructiv-educativ online, constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu 

activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii 

întregului grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel învățătorul putându-și afirma spiritul inovator, 

creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. 

Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate în 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 

atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, contribuind la 

formarea personalităţii. În acest sens, şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care 

îmbracă cele mai variate forme. 

În cadrul acestor activități online, elevii deprind folosirea diverselor surse informaționale, se 

autodisciplinează, învață să învețe, iar cadrul didactic poate să le influențeze dezvoltarea, să-i 

pregătească pentru viață. 

Aceste activități, online au ca scop dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, 

oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei. 

Experienţa de 26 de ani de activitate în mijlocul copiilor mi-a întărit convingerea că serbările 

şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. Am explicat în 

momente oportune cu tact şi cu răbdare motivul şi sensul serbării, am antrenat părinţii în pregatirea 

acestor manifestări deosebite (ex. confecţionarea de costume, măşti), iar copiii au fost stimulaţi să 

participe activ, fiecare primind rolul potrivit preferinţelor şi talentului său. Am căutat să descopăr şi 

să cultiv talentele copiilor, ritmul, graţia, armonia, mişcarea, găsind pentru fiecare un rol, locul în 

acea dramatizare. 

Desi serbarea a fost desfăşurată online, am remarcat că acel contact cu părinţii, bunicii şi fraţii, 

trezeşte în sufletul copiilor dorinţa de a învinge dificultăţile, de a-şi stăpâni timiditatea, a trăi bucuria 

reuşitei. 

Chiar dacă serbarea s-a desfăşurat online,aceasta a făcut  ca şi celelalte activităţi de la clasă să 

fie productive, pentru că într-o serbare se împletesc fructuos cunoştintele de la diferite obiecte şcolare, 

ce îmbogăţesc şi nuanţează viaţa lor afectivă, stimulează apariţia unor sentimente neîncercate sau le 

dezvoltă pe cele mai slabe manifestate anterior. 
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Renunţarea la serbări înseamnă sărăcirea vieţii sufleteşti a copiilor,privarea lor de sentimente 

şi emoţii estetice de neînlocuit.   

Dascălii au fost şi au rămas veritabili misionari ai neamului, trimişi în toate colţurile ţării să 

semene lumina. Dascălii continuă tradiţia de a organiza serbări   scolare care vor rămâne, peste 

vremuri, momente de bucurie sufletească, prilej de manifestare inedită şi nestingherită a valenţelor 

native ale copiilor în faţa părinţilor, admiratori emoţionaţi. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor: Muntean Iuliana Monica   

Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Întorsura Buzăului, Județul Covasna 

Învățământul românesc de-a lungul existenței sale a avut de înfruntat multe provocări, dar cea 

din ultima perioadă (respectiv martie 2019- februarie 2020) a fost marcată de schimbări rapide și 

profunde ce au determinat schimbare și adaptabilitate din partea tuturor celor implicați în actul 

didactic, pentru a merge mai departe, a învăța, a forma și a trăi  frumos și cu folos în aceste vremuri 

de grele încercări.  

Închiderea școlilor ca măsură de prevenție și limitare a răspândirii infecției cu virusul Covid-

19 a făcut ca învățământul românesc să se confrunte cu o provocare neașteptată prin care educația s-

a continuat de acasă. A fost o educație altfel decât de obicei, pe care cu toții am numit-o școala de 

acasă sau școala altfel, căci ea s-a desfășurat online, o noutate pentru învățământul românesc. 

În școala de acasă fiecare parte implicată în educație (profesori, elevi, părinți) a trebuit să dea 

dovadă de adaptabilitate și curaj de a merge mai departe, căci ” Este o alegere să crești din fiecare 

experiență pe care ți-o oferă viața”, spune  Marius Darie, iar învățătura indiferent de situația în care 

ar fi, se dovedește un deschizător de drum pentru cei ce o aleg, fiind interesați și motivați spre 

învățare, dar și pentru cei care au dreptul la educație indiferent de mediul social în care trăiesc. 

Astfel, dacă activitatea didactică s-a desfășurat într-un alt mod și activitățile educative 

extrașcolare, care au rolul complementar față de activitățile didactice, s-au realizat și ele în online, în 

funcție de cerințele de prevenție și limitare a răspândirii virusului Covid- 19.  

Aceste activități au conținuturi ce se fixează în funcție de tema abordată, zi comemorată, scop 

urmărit, de condițiile și posibilitățile de realizare și participare a elevilor. Formele de realizare sunt 

mai flexible, ingenioase și cu caracter recreativ. Evaluarea rezultatelor se face prin alte modalități: 

poze de la activități, fișa de feedback, produsele activității, dar predominând forma de apreciere prin 

laudă sau diploma de participare și implicare.  

În aceste condiții și Liceul Teoretic”Mircea Eliade” din orașului Întorsura Buzăului, județul 

Covasna, și-a continuat activitatea, în perioada amintită mai sus, online, dar fără a renunța la 

activitățile extrașcolare. De ce am ales să le desfășurăm și în aceste condiții?  Raspunsul este simplu: 

acestea sunt bine venite pentru a-i ține pe elevi aproape, a socializa și a păstra în continuare legătura 

cu școala și motivarea spre învățare. 

Una dintre activitățile educative desfășurate online este: Proiectul educational ”Un singur 

Pământ, o singură casă”, din cadrul Proiectului Național al Săptămânii Educației Globale cu  tema: 

,,Este lumea noastră! Să acționăm împreună!”, elaborat și coordonat de profesor Muntean Iuliana 

Monica. Proiectului a avut un întreit scop: cunoașterea rolului omului în această lume  și în mediul 

înconjurător; dezvoltarea răspunderii personale pentru a acționa în vederea asigurării condițiilor 

instaurării unei lumi durabile și sigure pe baza analizării problemelor generate de schimbările 

climatice și formarea și cultivarea aptitudinilor și a atitudinilor civice la nivel național, teritorial, 

zonal, local.  
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Dintre competențele urmărite de a fi atinse în cadrul activităților propuse amintesc: 

conștientizarea dorinței de a trăi într-o lume mai bună,  mai frumoasă alături de tot ce ne înconjoară; 

dezvoltarea atitudinilor de respect pentru mediul înconjurător; conștientizarea efectelor cauzelor 

schimbărilor climatice pentru om și mediul înconjurător; dezvoltarea capacități de responsabilitate 

pentru propriile acțiuni; conștientizarea rolului fiecăruia, de buni cetățeni ai acestei lumi și 

dezvoltarea capacității de a lua măsuri pentru a transforma lumea într-un loc echitabil și durabil. 

Proiectul a avut ca grup țintă: elevilor claselor IX-XII și părinții lor. El s-a desfășurat în perioada 

16-20 noiembrie 2020 și a avut următoarele activități: "Trăiește simplu, pentru ca alții să poată trăi

pur și simplu" (clasele IX-X, activitate creativă, prezentări ppt, mesaje), "Este lumea noastră! Să

acționăm împreună!" ( clasele XI-XII, activitate creativă, prezentări ppt, mesaj- reciclarea selectivă a

deșeurilor -impactul acesteia și lipsa acesteia în viața noastă și "Noi aici și acum" ( clasele XI-XII,

activitate creativă, eseu argumentativ- necesitatea spiritului civic, mesaj de implicare civică).

La aceste activități au participat activ online pe platforma Microsoft Teams 366 de elevi și unii 

din părinții lor, fiind coordonați de 13 cadre didactice.  

Stimularea elevilor și a cadrelor didactice la participarea activităților  proiectului propus a fost 

determinată prin proiecte cu activități interesante, de actualitate, motivante și prin formarea, 

cultivarea aptitudinilor și atitudinilor civice la nivel local, zonal, regional și de ce nu național. S-au 

folosit surse online: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_ro.pdf, 

https://kahoot.com/home,http://inliniedreapta.net/blogpost/consum-si-consumerism/, 

https://www.youtube.com/watch?v=8l5fRI-YnG0  etc.  

Din feedback-ul obținut la sfărșitul proiectului a reieșit o părere generală despre tema și 

activitățile desfășurate: conștientizare cât de important este să protejăm mediul încojurător-pământul 

și casa noastră; munca în echipă aduce rezultate frumoase; aflarea unor informații noi și timp de 

calitate petrecut. Se pot menționa de asemenea câteva produse importante ale proiectului: un  Album, 

cinci prezentări ppt, cinci eseuri argumentative, cinci mesaje, cinci postere, o broșură etc. 

În urma analizei a modului de desfășurare și implementare a proiectului reies următoarele 

puncte tari: participare activă; conștientizarea fiecăruia de buni cetățeni ai acestei lumi; dezvoltarea 

atitudinilor de respect față de mediul înconjurător; dezvoltarea capacității de a acționa ecologic, civic, 

solidar etc. pentru a transforma lumea într-un loc echitabil și durabil, dar și puncte slabe: lipsa unor 

modele de bună practică cu privire la reciclarea selectivă a deșeurilor și discutarea acestor subiectei 

doar din punct de vedere teoretic. 

În concluzie, echipa de proiect și cei participanți considerăm că obiectivele și scopul proiectului 

au fost atinse, iar activitățile derulate au adus un aport constructiv și frumos la promovarea imaginii 

școlii, deoarece s-a pornit de la îndemnul:  

”Fiecare are dreptul să trăiască într-un loc minunat. Mai important, fiecare are dreptul de a 

contribui la a face din locul în care trăiește deja unul minunat.” (Fred Kent) (motto-ul proiectului) 

De asemenea, toate aceste activități educative extrașcolare ca și activitățile școlare contribuie 

prin modurile lor specifice de realizare, la atingerea scopurilor finale ale educației. Iar elevii 

participanți activi la ele își valorifică calitățile, atitudinile și aptitudinile cu care au fost înzestrați spre 

a se îndrepta spre ținta finală spre care tinde fiecare în viață. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Silvia-Corina MUNTEAN 

Perioada pe care am traversat-o, începând din martie 2020, a reprezentat o adevărată provocare 

pentru noi, oamenii, în tot ceea ce înseamnă viața: oarecum, lupta pentru viață a fiecărei persoane 

prin străduința de a rămâne sănătos, chiar dacă acest lucru a presupus eforturi enorme (izolarea de cei 

dragi pentru a nu îi expune riscului îmbolnăvirii - personal, nu îmi doresc să mai trăiesc vreodată o 

asemenea experiență); viața socială, de asemenea afectată de această distanțare socială impusă de 

către autorități; viața școlară, unde a trebuit să „improvizăm” un act educațional spre a putea continua 

procesul de învățare, astfel încât educabilii să nu fie privați de educație. 

Deoarece predau disciplina Religie, aș dori să amintesc argumentele predării acestei discipline 

în școală, chiar dacă sunt persoane care ne atacă permanent și susțin că nu ar fi o materie necesară, 

iar noi cei care predăm această disciplină, de ceva vreme ne aflăm, parcă, pe nisipuri mișcătoare: 

- Argumentul cultural - nu te poți considera persoană culturală dacă nu cunoști propriile

referințe religioase sau pe cele ale persoanelor cu care coexiști în comunitate, dacă nu știi nimic despre 

istoria credințelor și religiilor, dacă nu înțelegi fenomenologia actului religios. A cunoaște și a 

respecta alteritatea religioasă constituie un semn de civilitate și de culturalitate. Instrucția de ordin 

religios ne mobilează mintea și sufletul, ne deschide spiritul către experiențe culturale diverse. A nu 

fi formați și în perspectivă religioasă înseamnă să rămânem „infirmi” din punct de vedere spiritual; 

s-ar edita o nouă formă a analfabetismului, cel de ordin religios.

- Argumentul psihologic. Educația religioasă invită la reflecție, la evidențierea eului, la

autocunoaștere. Această activitate nu înseamnă numai transmitere de mesaje specifice, ci și conturare 

sau reformare a persoanei din perspectiva unor standarde valorice superioare. Pentru mulți semeni ai 

noștri recursul la religie poate fi vindecător, salvator. Se poate constata că oamenii credincioși sunt 

mai moderați, mai cumpătați, mai echilibrați. 

- Argumentul etic. Într-o perioadă de disoluție a reperelor morale, educația religioasă poate

aduce un suflu nou în ceea ce privește aspectele relaționale, comportamentale la nivel individual sau 

social, se știe că societatea românească, în acest moment, trece printr-o perioadă de criză morală și 

spirituală. Religia presupune o normativitate cu un evident conținut moral. Preceptul religios nu 

trebuie să devină o „sperietoare” pentru firile dificile, ci trebuie interiorizat, încorporat natural în 

modul nostru de a fi sau de a face. 

- Argumentul istoric. Pentru spațiul românesc, credința creștină a acționat ca un factor de

coagulare și de perpetuare comunitar, național. Multe secole de cultură românească s-au consumat în 

mănăstiri sau pe lângă biserici. 

- Argumentul ecumenic. Instrucția și formarea religioasă ne predispune și ne pregătește într-o

măsură mai mare pentru acceptarea și înțelegerea aproapelui. Dialogul interconfesional se face între 

persoane bine situate religios, instruite suficient, în cunoștință de cauză în ce privește religia proprie 

și alte religii sau confesiuni. 

- Argumentul teologic. Fiecare religie se perpetuează prin credincioșii ei. Problema răspândirii

credinței, a inițierii și formării religioase ține de miezul intim al oricărui edificiu religios. De altfel, 

fiecare religie își asumă și un program educațional, pedagogic, pe măsură, care să cultive și să propage 

adevărurile de credință. Unde există credință religioasă, există și educație. Scopul ultim al formării 
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religioase, în tradiția creștină, este mântuirea (salvarea), respectiv intrarea în Împărăția cerească. 

Pentru aceasta, este necesar să se folosească toate prilejurile, inclusiv în perimetrul școlar. 

- Argumentul pedagogic. A fi inițiat din punct de vedere religios înseamnă a fi educat în

perspectiva autodevenirii, a avea capacitatea de a spori educația și de a o continua de unul singur. 

Educația religioasă potențează dorința și responsabilitatea îmbunătățirii de sine. Educația în spirit 

religios poate constitui o cale de perfectare a persoanei și din punct de vedere intelectual, moral, 

estetic, civic, fizic etc.1 

În tot demersul didactic, întotdeauna, îmi pregătesc orele și le susțin având la bază aceste 

principii. Cu toate că a fost greu întreaga perioadă cu desfășurarea orelor online, am tratat această 

experiență ca fiind o oportunitate cel puțin din două puncte de vedere. 

În primul rând personal – eu, profesorul de religie, am reușit să fac cunoscută munca mea și în 

rândul părinților, bunicilor sau a celor care făceau posibilă participarea la ore a elevilor. Nimic nu îți 

aduce mai multă mulțumire, decât aprecierea elevilor și a părinților, care au făcut-o prin mesaje în tot 

acest interval de timp, putând constata că le transmit elevilor doar învățături bune și folositoare, într-

un mod cât mai plăcut și pe înțelesul tuturor, de fiecare dată cu exemple din viața de zi cu zi. 

În al doilea rând, consider că, alături de întregul colectiv de cadre didactice din școală, am 

contribuit la promovarea imaginii școlii dând dovadă de seriozitate, conștiinciozitate, empatie; ne-am 

îngrijit ca fiecare elev să aibă acces la acest sistem de învățare, ne-am adaptat foarte repede la tot ceea 

ce înseamnă învățământul online, am urmat cursuri de perfecționare și, de ce nu, am învățat singuri. 

Munca fiecăruia și munca tuturor, cred eu, și-au adus contribuția la „șlefuirea” imaginii pe care 

o avem în rândul elevilor, părinților și a întregii comunități, meritând toate eforturile și investițiile din

această perioadă.

1 C. Cucoș, Educația religioasă. Repere teoretice și metodice, ediția a doua, revăzută si 

adăugită, Editura Polirom, Iași, 2009, pp. 15-17 
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” Învățarea online- modalitate de a promova imaginea școlii” 

Muntean Virginia, profesor învățământ preșcolar     

Grădinița cu P. P. „Micul prinț” nr. 22 Brașov 

E cunoscut faptul că în prezent, școlile fac mari eforturi pentru a-și îndeplini obiectivele , în 

special cifrele de școlarizare.  De aceea, trebuie găsite modalități inteligente de a atrage elevii. În timp 

ce, în anii trecuți, școlile s-ar fi bazat probabil pe reclame  în mass media pentru a genera interes 

pentru instituția lor, acum, în contextul pandemiei Covid-19 activitățile online devin o modalitate din 

ce în ce mai populară de a ajunge la părinți și elevi, în vederea atragerii lor câtre școala respectivă.  

Acest lucru este mai important ca oricând în mediul competitiv de astăzi, în care un număr din ce în 

ce mai mare de părinți au oferte multiple pentru o educație de calitate. De aceea, există multă valoare 

de câștigat prin promovarea la nivelul întregii comunități a activității online desfâșurate cu elevii/ 

copiii.  

O școală trebuie să ia în considerare ceea ce o face unică și să profite de valorile ei , prin 

fructificarea acestor atuuri în activitățile desfășurate online, mai ales că la nivel preșcolar/ primar ele 

vor fi zilnic vizibile de câtre părinți. Acest lucru va permite atât cadrelor didactice, cât și conducerii 

să transmită informații mai clare și convingătoare despre școală și care să pună în evidență ceea ce 

școala are de oferit. De asemenea, părinții vor putea identifica cu ușurință, la vizualizarea site-ului 

școlii, a platformei de învățare sau a prezențelor de pe rețelele sociale, dacă este sau nu o oportunitate 

pentru copilul lor. Popularizarea acestor informații și activități despre școală ar putea ajuta, de 

asemenea, la recrutarea personalului și implicit la ridicarea standardelor, deoarece potențialii 

candidați vor putea vedea și analiza dacă ar putea fi interesați sau nu să lucreze acolo. 

Evident, părinții vizitează mai întâi website-ul/ pagina unei școli pentru a stabili dacă este sau 

nu potrivită pentru copilul lor, dar în ultima perioadă au avut acces și la procesul educativ online și 

și-au putut face o idee despre modalitățile de învățare, evaluare, comunicare cu elevii.. Părinții sunt 

utilizatori grei ai rețelelor de socializare - deci trebuie folosite de școli pentru a ajunge la părinți. 

Pagina unei școli servește ca un spațiu comunitar excelent pentru popularizarea de activități deosebite, 

proiecte , evenimente și alte ocazii speciale care implică școala, iar personalul poate, de asemenea, să 

împărtășească instantanee și actualizări din activitățile școlare. În mod egal, activitățile didactice și 

resursele educaționale ale școlii pe canelele YouTube sunt ocazii excelente pentru  instituții de a 

partaja clipuri video și actualizări despre activitățile online cu elevii.  

Desigur, nu este necesar să se folosească toate canalele de socializare simultan. Cel mai bine 

este să se utilizeze canalele pe care părinții și personalul le frecventează cel mai des, pentru a crea o 

imagine pozitivă asupra activității educative realizate în mediul online.  

Nu trebuie neglijat website-ul școlii, chiar dacă e mai puțin vizitat. Trebuie să fie ușor de utilizat 

pe desktopuri, laptopuri și dispozitive mobile, să cuprindă date esențiale pentru părinți/ elevi  și să 

furnizeze acestora  informații precise și actualizate. Este de mare folos și o informare asupra modului 

în care se desfășoară activitățile online de învățare și de evaluare.  Alături de text, imaginile și 

materialele video (care să respecte desigur termenii de confidențialitate și de protecție a datelor) sunt 

de mare impact pentru imaginea școlii. 

Activitățile de învățare online pot fi o mare oportunitate pentru școli, contribuind substanțial la 

promovarea acesteia în comunitate. Ele pot creea o primă impresie pozitivă, ceea ce ajută  părinții să 

ia decizii cu privire la educația copiilor. Dar nu numai atât- rezultatele copiilor/ elevilor în urma 
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acestor activități, promovate pe website/ pagină, pot constitui tot atâtea căi de a îmbunătăți imaginea 

propriei școli în comunitate sau chiar pe plan național. Dacă este posibilă, colaborarea cu alte școli 

pentru a realiza activități de predare/evaluare online ar aduce un aport deosebit în consolidarea 

reputației școlii.  

Chiar dacă aproape toată activitatea școlii s-a mutat online, trebuie luate în considerare atât 

metodele de publicitate tradiționale cât și cele moderne, pentru toate categoriile de public și în 

consecință de potențiali parteneri educaționali.  Dar toate acestea se pot obține numai dacă  activitățile 

online sunt de calitate și sunt concepute pentru a ajuta elevii să  progreseze în mod real, să obțină 

efectiv rezultate școlare bune. În acest mod, școala poate deveni loc mai prietenos și desigur mai 

atractiv.  

Activitățile online pot deci duce la creșterea calității educației prin încurajarea feedback-ului și 

a implicării mai frecvente a beneficiarilor educației și a partenerilor educaționali în proiectele școlii 

și ale comunității, deschizând astfel școlii noi direcții de dezvoltare și posibilități de promovare.  

Bibliografie: 

https://www.schoolmint.com/3-ways-to-make-your-online-marketing-shine/ 

https://www.onqmarketing.com.au/marketing-ideas-for-schools/ 

http://techfaster.com/10-steps-to-promote-your-school/ 
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Vă mulțumesc pentru atenție! 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII-SCOALA ONLINE- 

Prof. inv. primar, Munteanu Iuliana   

Şcoala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza„ Constanţa 

“Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte”-Confucius 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl trăim cere 

oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru propria evoluţie a 

individului. 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt factorii 

educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.Aceste activitati contribuie si la 

promovarea si dezvoltarea imaginii scolii. 

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 

spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 

anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 

extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 

acesta. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. 

Experienţa a peste 40 ani de activitate în mijlocul copiilor mi-a întărit convingerea că serbările 

şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât si pentru părinţii lor. Am explicat, în 

momente oportune, cu tact şi cu răbdare, motivul si sensul serbării, am antrenat părinţii în pregătirea 

acestor manifestări deosebite, iar copiii au fost stimulaţi să participe activ, fiecare primind rolul 

potrivit preferinţelor si talentului său. 

Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes, sudează colectivul, impulsionează în 

mod favorabil, face ca elevul să trăiască clipe de desfătare sufletească. Consider că fiecare copil 

trebuie să aibă un loc bine definit în cadrul programelor, pentru a se simţi parte integrantă a 

colectivului, să fie constient că şi de participarea lui depinde reuşita unei serbări şcolare. Am trăit 

alături de ei bucuria succesului, am remarcat, că acel contact cu publicul trezeşte în sufletul copiilor 

dorinţa de a învinge dificultăţile, de a-şi stăpâni timiditatea, de a trăi bucuria reuşitei. 

In anul scolar trecut, dar si in acest an scolar, serbarile scolare s-au defasurat intr-un alt fel, 

motivul fiind cunoscut de toata lumea: desfasurarea acestora in mediul online. Desi emotiile 

inceputului de drum au fost mari, bucuria celor mici (am clasa I) a fost nemarginita. A venit si Mos 

Craciun care le a povestit peripetiile prin care trecut pana a ajuns la ei. Ne-am bucurat impreuna si, 

deopotriva, cei mici si cei mari. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate.  

Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiaşi clase sau între clase diferite (pe diferite 

faze, pe diferite teme) promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-ul 

competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uşor depista 

tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. Un astfel de concurs scolar a fost initiat 

de Asociatia Dascalii Schimbarii in parteneriat cu scoala noastra, in mediul online: „Say Something 

Nice”. Cu mandrie spun ca elevii mei au obtinut  Premiul de excelenta,pentru cel mai emotionant 

mesaj audio-video ; Premiul I ,la sectiunea foto dar si la sectiunea mesaj audio-video. Aceste premii 
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obtinute de elevii clasei mele au contribuit la dezvoltarea imaginii scolii iar mesajul elevei premiate 

cu premiul de excelenta a fost imaginea reprezentativa a revistei ADS timp de o luna de zile. 

Parteneriatele ajută elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 

elevii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 

jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.  

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. 

Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de 

natura relaţiilor publice. În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: 

transmiterea unor informaţii despre ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, 

educarea unor comportamente şi conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din 

diferite domenii, cultivarea unor atitudini de investigare, cercetare etc.   

Astfel, am considerat ca este de un real folos, atat pentru elevi cat si pentru dezvoltarea imaginii 

scolii, incheierea unui acord de parteneriat cu Editura Copilaria, care a avut ca scop stimularea 

performantelor scolare. In cadrul acestui concurs cu participare internationala “ Formidabilii” elevii 

au obtinut premii importante ( I, II si III) ceea ce a dus, implicit, la promovarea imaginii scolii. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare  creşte interesul 

copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

Prin toate aceste exemple de activitati desfasurate in mediul online , consider ca am contribuit 

la dezvoltarea imaginii scolii in care imi desfasor activitatea,dar, mai mult decat atat, impreuna cu 

copiii clasei, am demonstrat ca se POATE. 

Bibliografie: 

1) Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 

învăţământ, în “Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

2) Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii ciclului

primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucuresti; 

3) Jinga, Ioan; Istrate, Elena, 1998), Manual de pedagogie, Ed. ALL, Bucureşti;

4) Nicola, Ioan, (1994), Pedagogie, E.D.P., Bucureşti
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. preșcolar Munteanu - Șontea Elena-Cristina        

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Tg-Jiu, Gorj 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. 

Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional, de investigațiile 

făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de calitatea profesorilor care susțin 

educația. 

Promovarea imaginii școlii implică o activitate umană sau un sistem de activități orientate spre 

satisfacerea cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali. 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. 

Evaluarea calității o fac beneficiarii, după realizarea prestațiilor educaționale. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.  

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei.  

Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele 

demografice,economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an la 

an.Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’, ce ţine pe de o 

parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată 

de angajaţi-cadre didactice.  

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. 

Activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele 

educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; 

 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național 
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în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele 

de pe piaţa muncii locale / regionale; 

promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, 

internet). 

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în anul şcolar 

curent, a fost următoarea: 

-transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi

programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate,rezultatele preșcolarilor, 

proiecte educaționale derulate ; 

-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2020-2021 (în grădiniță şi în

afara ei). 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate.  

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele 

sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este 

de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și 

apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

PROF. ÎNV. PREŞC. ANGELA MURARIU       

GRĂDINIŢA P. N. NR. 51 CONSTANŢA 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să reacționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume, marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului 

XXI și să pregătescă elevii pentru viitor. 

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de 

consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării 

unui parteneriat bine consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un 

ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum 

și previziunea pieței. 

De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune 

asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul 

educațional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor 

generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a 

comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. 

Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional, de investigațiile 

făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de calitatea profesorilor care susțin 

educația. Evaluarea calității o fac beneficiarii, după realizarea prestațiilor educaționale. 

Promovarea imaginii școlii implică o activitate umană sau un sistem de activități orientate spre 

satisfacerea cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali. 
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Promovarea imaginii instituției se realizează prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții. 

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, 

dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Bibliografie: 

• Cerchez, N; Mateescu, E.; Elemente de management şcolar, Editura Spiru Haret, Iasi; 1994;

• Jinga, Ioan, Managementul învățământului , Editura Aldin, Bucuresti; 2001;

•Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educaţie pentru carieră, 2004;

•Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi şi managementul strategic în învăţământ, 2004.
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Murariu Aura   

Scoala Gimnaziala nr, 1 Dumeni, com. George Enescu, jud. Botosani 

. 

Popularitatea cursurilor online a creat multe discuții pe piața educației în ultimii ani. Profesorii, 

instituțiile și editorii educaționali care nu îmbrățișează schimbarea tehnologică riscă să fie lăsați în 

urmă. Indiferent dacă oamenii privesc pozitiv sau negativ cu privire la preluarea tehnologiei în clasă, 

este o dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită. Dar, în timp ce ne grăbim să ne creștem utilizarea 

tehnologiei în mediul educațional, am luat în considerare în mod corespunzător avantajele și 

dezavantajele pentru profesori? 

Într-o sală de clasă fizică, este adesea mai ușor să îi încurajați pe elevi să se concentreze asupra 

sarcinii la îndemână și să nu se distragă. Când lucrează din propriile case, este posibil să existe și alte 

lucruri care să le atragă atenția de la lecție. Desigur, într-o sală de clasă fizică, elevii se pot distrage 

unii pe alții și este ușor de evitat într-o lecție individuală. Dar mesajele care apar pe ecranul 

computerului, animalele de companie care sar pe tastatură și copiii care strigă în fundal, pot face ca 

atenția elevului să alunece.Ar fi mai ușor pentru profesori să se concentreze pe elevii care au probleme 

cu studiile, în special dacă orele lor sunt unu la unu. Nimeni altcineva nu are nevoie de atenția lor și 

acest lucru permite profesorului să se concentreze pur și simplu pe cursant, vizând zonele cu probleme 

și asigurându-l că profită la maxim de experiența de învățare. 

Multe platforme digitale care facilitează învățarea online permit profesorilor să salveze 

informația cu ușurință și să o poată accesa ori de câte ori se conectează. Acest tip de organizare 

automată permite profesorului să-și concentreze timpul asupra aspectelor muncii care necesită mai 

multă atenție, precum planificarea lecțiilor și comunicarea cu elevii.. Unele platforme ajută chiar la 

notarea activității elevului - acesta este un beneficiu evident și extrem de eficient, deoarece mulți 

profesori consideră că petrec o cantitate mare de timp pentru a da note, ceea ce îi poate lăsa să se 

simtă epuizați după o zi de lecții. 

Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar se pretează ca un instrument foarte util 

pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și pentru cursant. Decizia de a preda online 

poate încuraja profesorul să recunoască controlul pe care îl au asupra propriei cariere și să-și pună 

mintea în repaus 

Profesorii care nu îmbrățișează pe deplin schimbările și progresele tehnologice pot găsi 

dificultăți să funcționeze bine într-un mediu online. Abordarea online a predării trebuie să fie ceva ce 

profesorul se simte încrezător și pozitiv în ceea ce privește dacă vor reuși; intrarea într-un mediu 

online care se simte anxioasă, iritată de tehnologia sau ferm împotriva acesteia va provoca doar mai 

multe probleme.  

Cel mai bine este să ne amintim că utilizarea tehnologiei va continua să crească în mediile 

educaționale și timpul pentru a evita aceasta a trecut cu adevărat. Învățarea de a folosi o gamă largă 

de tehnologii poate aduce beneficii CV-ului profesorului și îi poate face mai atrăgători pentru rolurile 

profesionale în viitor. 
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Importanța activităților educative   

realizate in on-line pentru promovarea imaginii școlii 

Mureșan Alina     

Scoala Profesională George Coșbuc 

Educația on-line se referă la capacitatea de a accesa mijloacele de t, de a intelege si de a evalua 

cu spirit critic diferite aspecte ale acestora și ale conținutului lor și de a creea comunicari intr-o 

varietate de contexte. In societatea informațională actuală, educația on-line este foarte importantă. 

Este vorba de o competență fundamental nu numai pentru tineri ci și pentru adulți,persoane în varstă 

,profesori și profesioniști. 

Datorită internetului și tehnologiei digitale atat elevii cat și preșcolarii pot accesa și difuza 

diferite imagini și conținuturi și se poate aborda diferit pe mai multe platforme educationale. 

In educația on-line se pot realiza clipuri video astfel incat elevii să poată înțelege implicațțile 

sociale și funcțiile mediului digital, să se utilizeze într-un mod auto-reflexiv și responsabil. In zilele 

noastre mediul on-line este foarte important în viața de zi cu zi. Pedagogii alfabetizării media au decis 

să facă o schimbare de la o abordare protecționistă s-a trecut la una centrată pe înțelegerea modurilor 

in care tinerii adoptă, utilizează și interpretează on-line. 

Profesorii au ajuns să recunoască faptul că media duce inevitabil la ciocniri cu preferințele și 

culturile elevilor. In conformitate cu această nouă abordare, nu se mao pornește de la premisa că 

tehnologia este neapărat dăunatoare și tinerii sunt pur și simplu victime passive ale influenței media 

ci se vizează in schimb dezvoltarea unui stil mai reflexive de predare și invațare in care elevii să poată 

reflecta asupra activității lor și să ințeleagă mediul on-line. 

Promovarea școlii in mediul on-line se poate realiza cu succes dacă școala va ține cont de cateva 

lucruri foarte importante. Aceasta constă in mai multe părți de a pune la dispoziție in primul rand 

tuturor elevilor dispozitive pentru a realiza activitățile care trebuie să se desfățășoare după o anumită 

programă și de a ajuta să se dezvolte în primul rand competențele digitale. 

Dezvoltarea tehnologiei digitale a oferit posibilitatea accesului la o mare varietate de surse de 

informații și participări la schimburi de experiențe motivate din punct de vedere intellectual. 

Tinerii fiind mari consumatori de informație digitală pot fi și expuși consecințelor negative de 

incertitudini informației de pe internet,atat din cauza că percepția lor asupra riscul poate fi mai scăzut   

decat in cazul adulților, ei putem spune ca sunt mai puțin maturi și din punct de vedere cognitiv și 

emotional. 

Școala trebuie să ofere o bună documentare a activităților educationale ce constituie un element 

essential în dezvoltarea profesională și îmbunătățirea practicilor pedagogice, documentarea oferă 

posibilitatea de a privii și de a împatășii cu colegii rezultatele activității. 

Așadar activitățile educative realizate in on-line au o deosebită importanță în zilele noastre și 

sunt foarte necesare fiecărui copil. O imagine bună a școlii putem spune că o are școala care oferă un 

mare interes atat pentru copii cat și pentru cadrele didactice care fac parte din aceea unitate. Unitatea 

trebuie să pună la dipozițizia cadrelor și a elevilor dispositive necesare. In unitatea din care eu fac 

parte toate aceste lucruri se intamplă. Absolut toți copii au acces la educație și aceia care fac parte din 

familii defavorizate și nu au reușit din punct de vedere financiar să-și achiziționeze un dispozitiv.
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Aspecte ale desfășurării activităților instructiv- educative on- line 

care contribuie la o bună imagine a școlii 

Prof. Înv. Primar Delia- Mia Mureșan     

Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Cluj-Napoca 

Școala este unul dintre factorii esențiali în cadrul oricărei comunități prin resursele umane, prin 

spațiile și dotările materiale de învățare oferite elevilor și prin alternativele educaționale pe care le 

desfășoară în vederea dezvoltării permanente a comunității.  

Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” din Cluj- Napoca, loc în care îmi desfășor activitatea la 

clasa a II- a D,  își promovează imaginea  în comunitatea locală în mijlocul căreia se află  pentru 

crearea  bunei reputații. Orice unitate școlară depinde de decizia copiilor și a părinților acestora  

referitoare la care dintre școlile din vecinătatea lor vor învăța.  

Această hotărâre este luată de ei în funcție de implicarea școlilor de a răspunde la nevoile și 

așteptările acestora cu privire la educația copiilor. Pentru succesul scontat, instituția educațională face 

efortul de a adapta continuu mediul complex aflat într- o permanentă schimbare; încearcă să- și 

construiască cea mai bună imagine posibilă și să convingă partenerii că produsul educațional este cel 

pe care dânșii îl doresc. 

Managerul instituției noastre, dar alături de dânsul și profesorii, a înțeles modul cum imaginea 

școlii poate afecta succesul sau chiar supraviețuirea ei. Imaginea școlii noastre este rezultatul stilului 

managerial al conducătorului organizației, de o parte, iar pe altă parte de acțiunile desfășurate de 

cadrele didactice. Împreună desfășurăm o acțiune convergentă din perspectiva formării unei imagini 

unitare și multidimensionale.  

De- a lungul timpului, formarea și promovarea imaginii școlii în care îmi desfășor activitatea a 

implicat activități diverse, printre care amintesc pe cele referitoare la oferta educațională, în special 

proiectele și parteneriatele educaționale desfășurate la nivelul școlii sau al unor clase de elevi. Pentru 

că, așa cum se cunoaște, profesorii buni identifică și anticipează nevoile de educație ale elevilor și 

încearcă să le satisfacă prin activitățile formale și non- formale de calitate. 

Deoarece școala în care profesez dispune de o bună dotare cu tehnologie, pentru profesori cât 

și pentru elevi, derularea activităților educative on- line pe platforma de învățare Classroom se 

desfășoară în bune condiții. Zilnic am realizat activități de predare- învățare- evaluare on- line, în 

cadrul cărora am utilizat ecranul de prezentare al diferitelor materiale suport pentru învățare, precum: 

pagini scanate din diferite culegeri, imagini, linkuri pentru prezentarea diferitelor informații și 

imagini necesare pentru o mai bună înțelegere a cunoștințelor de către elevi, power point, Jamboard 

cu instrumentele sale, link- uri cu muzică de audiat.  

Pentru temele de casă pe care le- am dat elevilor, am realizat fișe  în  aplicația Doc To Form pe 

care să le poată completa cu ușurință, soft- uri pentru invățarea autoreglată, teste Quizz,  tutoriale care 

să- i spijine în realizarea diferitelor sarcini de lucru. Prin toate aceste mijloace de învățământ am 

încercat ca elevii să parcurgă în mod atractiv temele propuse.  Temele de casă le- am corectat zilnic 

folosind tableta grafică și programul Doc Hub cu ajutorul căruia am adus un plus de calitate , iar feed- 

back- ul s- a realizat în timp util. 

Actvitățile educative extrașcolare realizate în contextul derulării on- line a învățării contribuie 

la ridicarea standardelor calității provesului instructiv- educativ, valorifică programele educative din 

perspectiva rezultatelor învățării. Activitățile extracurriculare nu fac parte din curriculum oficial, dar 
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finalitățile lor au menirea de a susține în mod direct dezvoltarea competențelor din programele 

școlare; sunt complementare activităților de învățare desfășurate în clasă urmărind lărgirea și 

adâncirea conținuturilor programei școlare și cultivarea interesului pentru diferite domenii ale 

cunoașterii. Ele spijină promovarea imaginii instituției școlare.  

Pe parcursul semestrului I al acestui an școlar, calculatorul și platforma pe care o utilizez mi- a 

permis desfășurarea cu ușurință și a câtorva activități extrașcolare, precum: Proiectul educațional  

”Micii sanitari” în parteneriat cu studenți din cadrul Facultății de Medicină și farmacie din Cluj- 

Napoca. Proiectul are ca scop familiarizarea elevilor cu reguli de viață care contribuie la menținerea 

stării de sănătate și în acest fel completează cunoștințele din programa școlară de la clasa a II- a. Tot 

prin intermediul platformei am susținut și activități cu ocazia zilei 1 Decembrie- Ziua Marii Uniri, 15 

Ianuarie- Mihai Eminescu, Ziua Culturii Naționale și participarea la Concursul județean de Cântece 

pentru Copii” Cântămpentru România Mare”. Menționez că pe site- ul și pe pagina de face –book a 

școlii sunt postate multe din activitățile extracurriculare pe care le realizează colectivul școlii noastre. 

Prin toate aceste acțiuni pe care le- am întreprins nădăjduiesc că am adus și eu un mic aport la 

buna imagine a școlii noastre. 
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competenţe cheie la copii şi tineri”, Editura Universitară, Bucureşti 2012; 

Ionescu, M., Chiş, V., "Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire 

şi autoinstruire", Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001;  

Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, "Activităţile 

extraşcolare", Cluj-Napoca 2007; 

Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, "Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact", Editura Polirom, 20 

Convorbiri didactice Nr. 15/ martie 2017 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar Mureșan Eugenia 

Școala Gimnazială “Iacob și Ioachim Mureșanu”, Rebrișoara 

Dacă vorbim de imaginea școlii și de cel mai accesibil mijloc de promovare atunci nu ne putem 

raporta decât la internet. Prin intermediul acestui instrument se poate construi o imagine a tot ce 

înseamnă o școală. Se dă posibilitatea instituției de învățământ de a se exprima, de a-și face cunoscute 

obiectivele, activitățile și rezultatele. Este necesar ca școala să se adapteze nevoilor elevilor și de 

aceea prin folosirea internetului ca mijloc de comunicare se pot obține acele rezultate care se vor 

reflecta în comportamentul elevilor și implicit în comunitate. Tehnologia ajută în acest sens atât elevii 

cât și profesorii și poate fi folosită în tandem cu internetul pentru a crea o imagine pozitivă asupra 

școlii. 

Activitățile educative realizate online sunt importante pentru promovarea imaginii școlii 

deoarece prin intermediul lor pot fi oferite acele resurse de care au nevoie elevii, profesorii și părinții 

pentru a comunicare eficient și pentru a-și însuși cunoștințe. Prin însuși faptul că se creează această 

interacțiune online se pot face mult mai ușor schimburi de informații, păreri sau schimburi de 

experiență. Derularea procesului educativ online dă șansa oricui de a cunoaște mai bine potențialul 

educativ și resursele școlii.  

Aici includem: 

• Platformele digitale administrate cu profesionalism de cadrele didactice;

•Biblioteca virtuală sau baza de date cu resurse pentru fiecare disciplină, necesară în procesul

de învățare care pot fi accesate; este relevant faptul că online se pot transmite și prelucra fișiere variate 

atât scrise cât și audio și video atât către o persoană cât și către grupuri, ceea ce duce la eficientizarea 

procesului educativ. 

•O pagină cu informații publice prin care se pun la dispoziție tematicile care contribuie la

procesul educativ. Vorbim de transparență, de faptul că prin comunicarea de acest fel informarea 

permanentă și prezentarea intențiilor viitoare este importantă; o școală ,,bună’’ este o școală 

transparentă, unde se pune accentul pe a avea acces cât mai facil la resursele în mediul online, cu baze 

de date ușor de folosit și cadre didactice care știu să coordoneze acest lucru. 

• Sigur că nici părinții nu pot fi uitați, o consiliere online fiind importantă, deoarece este posibilă

crearea unui astfel de grup unde pot fi purtate discuții sau publicate diverse materiale care să ofere 

răspunsuri la întrebările adresate. 

• Posibilitatea de a avea o ofertă educațională variată, de a oferi pe lângă curricula obișnuită și

alte opțiuni, activități extraculiculare care pot să ofere sau să creeze un avantaj competitiv inclusiv 

comunității din care face parte școala; a accesa oricând și de oriunde informațiile care te interesează 

este mare lucru, mai ales că pe de altă parte se reduc emoțiile dar pot crește atenția, informațiile fiind 

accesate și prezentate cu responsabilitate. 

În concluzie educația online este benefică pentru imaginea școlii dacă aceasta reușește să își 

organizeze resursele în așa fel încât să ofere un feedback celor interesați de educație, oriunde s-ar 

afla, dându-le posibilitatea să se exprime și să își optimizeze timpul în funcție de propriile nevoie 

educaționale. 
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Importanța promovării imaginii școlii 

prof. înv. primar Maria Eugenia Mureșan 

Educația poate fi privită ca un sistem de bunuri educaționale, totalitatea instituțiilor și 

activităților implicate în promovarea ei, căpătând, în acest context, semnificații deosebite. 

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare devine imperativă accentuarea 

eforturilor de promovare a imaginii școlii şi de stabilire a unor relații directe cu viitorii potențiali 

beneficiari: părinți, copii. 

În alegerea unei școli, sunt importante informațiile existente până la acea dată despre unitatea 

școlară respectivă, dar adevărata valoare se stabilește la sfârșitul școlarizării, în funcție de 

performanțele de care sunt capabili absolvenții școlii respective. Imaginea școlii este un complex 

constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea 

instituțională, prestigiul în comunitate. 

În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de 

obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare. Echipa managerială a școlii trebuie să 

aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să 

evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. 

Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile: număr de 

absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ.  

Calitatea școlii depinde de factorul uman, cadre didactice, elevi și orice alte persoane care 

lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o 

formează despre activitățile organizației școlare. 

În prezent școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii lor 

publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de construire a imaginii unei școli 

este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate 

regăsită în nivelul de satisfacție al beneficiarilor: elevi, părinți, comunitate. 

Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod 

obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii - instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în 

acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a învățământului. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

De asemenea, relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și 

sporesc prestigiul instituțional și personal al celor implicati, dau un sens de utilitate timpului petrecut 

împreună și deschid perspectiva unor preocupări cu valoare formativă. 
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Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor: educație de calitate, individualizarea 

învățării, difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele 

educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare, dezvoltarea de parteneriate 

eficiente în scopul corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii. 

Promovarea imaginii şcolii reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei 

parteneri educaţionali: şcoală-familie-comunitate. 

Bibliografie: 

Guzgan V., Management educaţional: cultura organizaţională în unitatea şcolară, Chișinău: 

Valinex, 2003.  

Iosifescu Ș., Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii, București, 2008. 

https://edict.ro promovarea imaginii scolii 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii grădiniței de copii 

Articol realizat de prof. pt. înv. preșcolar Mureșan Patricia Teodora   

Grădinița cu P. P. „Universității Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

Promovarea imaginii unității școlare, fie ea grădiniță, școală sau liceu, se poate realiza prin mai 

multe metode. Promovarea directă, prin intermediul afișelor, sloganelor, siteu-lui web, istoria și 

renumele său, indirectă prin informațiile transmise pe cale orală de la un elev la altul, de la un părinte 

care are copilul înscris în acea școală, la altul și așa mai departe. 

Atunci când un părinte alege o grădiniță/școală pentru copilul său, se interesează să afle cât mai 

multe detalii despre modul de funcționare a acelei instituții, pornind de la locație, cadre didactice, 

avantaje, perspective și până la anturajul pe care îl oferă copiilor. 

De cele mai multe ori, informațiile oficiale primite în mod direct despre renumele unei unități 

de învățământ echivalează cu puterea informației neoficiale, aceea transmisă pe cale orală. Părerea 

elevilor și a părinților despre experiența avută într-o grădiniță sau școală poate fi factorul decisiv spre 

influențarea altor familii în alegerea unității școlare respective. 

Deși sistemul educațional are de suferit modificări majore datorită contextului pandemic, 

activitățile educative realizate cu preșcolarii în această perioadă pot influența în continuare opinia 

publică cu privire la grădinița în cauză. Seria de activități transmise în mod asincron pe platformele 

educaționale, gândite, lucrate și adaptate de către educatoare, reprezintă nucleul activității didactice 

care se desfășura la grădinița fizică, transpus în varianta online. 

Activitățile în stil sincron, mai rare, dar gândite în maniera de a nu pierde partea de socializare 

și incluziune, au avantajele lor, diferite de activitățile cu caracter majoritar științific trimise asincron. 

Cum pot influența aceste tipuri de activități promovarea imaginii unității școlare? Foarte ușor. 

Făcând o paralelă cu grădinița în sistem fizic, unde părinții aveau acces doar la fișele de la avizier sau 

a lucrărilor practice a copiilor expuse la panou, acestea fiind partea finală a unei activități; acum, în 

sistem online, părinții primesc materiale prin care pot parcurge alături de copil o activitate întreagă, 

de la cap la coadă, văzând astfel pașii necesari pentru realizarea unei fișe la finalul activității. 

Astfel, se creează o punte de legătură mai strânsă între părinți și educatoare, aceștia văzând tot 

parcursul didactic necesar realizării unei activități. În plus, tipul de activități transmise pe aceste 

platforme educaționale, care oferă copiilor posibilitatea de a desfășura singuri activitățile, reușind 

doar cu indicațiile educatoarei transmise prin înregistrări audio-video, sau activiăți pentru realizarea 

cărora nu e nevoie de munca în prealabil a părintelui (decupat, lipit, procurat materiale), ajută familiile 

să depășească mai ușor această perioadă a pandemiei. 

Așadar, modul de realizare a activităților online și mai mult, de concepere a lor, pot duce la 

influențarea pozitivă sau negativă, bineînțeles, a imaginii școlii. 

Familiile copiilor pot observa astfel munca cadrelor didactice și organizarea conducerii în 

online, realizând astfel că lucrurile pot funcționa la parametrii optimi chiar și în acest sistem de 

predare. 
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IMPORTANŢA ACTIVITᾸŢILOR EDUCATIVE REALIZATE IN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar Muşat Maria 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea 

mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra 

școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 
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discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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CUM PROMOVEAZĂ IMAGINEA ȘCOLII „ȘCOALA DE ACASĂ!” 

Prof. MUSTACĂ Delia 

Școala Gimnazială Nr. 17 Ion Minulescu Constanța 

Specialiștii în comunicare și marketing educațional sunt puși permanent în fața unor problem 

dintre cele mai diverse, situații care îi determină să găsească soțuții creative pentru promovarea unei 

imagini dinamice și modern a școlii și a procesului educațional. 

În condițiile în care, pe 15 martie 2020, declnșarea epidemiei de Covid-19 și declararea stării 

de urgență a închis școlile și multe instituții și intreprinderi, învățământul românesc a fost pus în 

situația de a se adapta noilor condiții, respectiv s-a trecut la un process de învățământ online. Deciziile 

fiind unele fără precedent la noi, au apărut și problemele dar și provocările. 

Astfel, potrivit unei estimări preliminare, aproximativ 250.000 de elevi din România nu au 

acum acces la tehnologie și, deci, nu pot desfășura cursuri online. Pentru ei, școlile și inspectoratele 

trebuie să găsească alte soluții până la încheierea anului școlar, iar până la toamnă, la începerea noului 

an școlar, ministerul ar trebui să facă achiziții și să le asigure și lor acces la internet.   

Specialiștii în domeniu au ridicat și problema faptului că ministerul Educației nu a luat în 

considerare și necesitatea protejării datelor cu caracter personal ale elevilor. În acest context, pe 

Facebook au tot apărut și continuă să apară fotografii din timpul cursurilor online. 

Ovidiu Voicu, directorul executiv al Centrului pentru Inovare public, afirma că: „ Trebuie tras 

un semnal de alarmă și o formă de a informa profesorii. Nu face parte din fișa postului să cunoască 

legislația privind datele cu caracter personal. Oricum li s-a pus în brațe descurcați-vă cu lecțiile online, 

noi nu vă oferim nimic, fiecare se descurcă cum poate. Ar trebui să existe o procedură unică, clar 

scrisă, făcută de la nivelul Ministerului, ca toată lumea să facă în același fel.” 

(https://playtech.ro/2020/scoala-online-fotografii-facebook/, 15.05.20020) 

Pe 21 aprilie 2020, a fost emis ordinul de ministru al Educației și Cercetării nr.4135/21.04.2020 

de aprobare a instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului 

de învățământ preuniversitar. Actul normativ prevede obligația elevilor de a participa la toate 

activitățile din mediul online, pornind de la falsa premisă că accesul la un dispozitiv conectat la 

internet există peste tot în țară. 

Cum era și firesc într-o societate democratică, au apărut reacții din partea tuturor actorilor 

implicași în proces. Consiliul Naţional al Elevilor, prin Antonia-Laura Pop, preşedinte, a declarat că: 

„ Până la momentul actual, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a ignorat total nevoia elevilor de acces 

la educaţia online: nu am văzut o politică fermă pentru garantarea accesului în tot acest timp. În timp 

ce state precum Republica Moldova, Italia, Noua Zeelanda au alocat resurse bugetare pentru a 

cumpăra dispozitive pentru elevii din comunităţi dezavantajate, deşi rectificarea bugetară permitea, 

MEC nu a cerut fonduri. Mai mult decât atât, acum se doreşte introducerea obligativităţii pentru elevi 

la orele online, problema cu accesul nu mai reprezintă o prioritate pentru doamna ministru”. 

(http://sparknews.ro/2020/04/22/ce-spun-reprezentantii-cne-despre-decizia-mec-de-a-i-obliga-pe-

elevi-sa-participe-la-cursurile-online/, 15.05.2020) 

Propunerile Consiliului Național al Elevilor în scopul bunei desfășurări a procesului au fost: 

– Durata în care sunt livrate informaţii elevilor să nu depăşească 40 de minute, având în vedere

faptul că atenţia este mult mai greu de captat în mediul online, stabilirea acestei limite de timp 

necesitând consultarea unor experţi în domeniu; 

– Este necesară crearea unui cod de conduită în mediul online, atât pentru cadrele didactice, cât

şi pentru elevi, ce să cuprindă norme şi responsabilităţi pe care ambele părţi le vor respecta; 

– Elaborarea unei politici pentru protejarea dreptului la intimitate, cât şi valorificarea

dimensiunii de sănătate mentală; 
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– Folosirea unor metode de predare interactive, precum Menti sau Kahoot, elevii putând învăţa

prin metode plăcute; 

– Intervenţia pentru elevii ce prezintă dificultăţi în procesul de învăţare;

– Propunerea unor termene limită rezonabile pentru efectuarea temelor sau a altor sarcini, având

în vedere faptul că această perioadă este greu de gestionat pentru o bună parte din elevi; 

– Motivarea constantă şi stimularea elevilor cu privire la participarea acestora la activităţi de

învăţare în mediul online. (http://sparknews.ro/2020/04/22/ce-spun-reprezentantii-cne-despre-

decizia-mec-de-a-i-obliga-pe-elevi-sa-participe-la-cursurile-online/, 15.05.2020). 

Nici asocațiile de părinți nu au un punct de vedere favorabil acestui sistem, invocțând aceleași 

condiții materiale precare precum și lipsa de pregătire atât a profesorilor cât și a elevilor. Lucrurile 

par să se îndrepte către o stare de normalitate dacă avem în vedere că au fost demarcate deja cursuri 

de pregătire pentru cadrele didactice în vederea adaptării la modul de predare online iar autoritățile 

central și locale au început și ele demersuri pentru asigurarea unor condiții cel puțin egale pentru 

elevii din toată țara. 

Rezultatele care vor fi obținute la examenele naționale din 2021 și determinarea impactului pe 

termen lung al școlii online vor arăta dacă măsurile luate în mrtie-iunie 2020 și septembrie 2020-

ianuarie 2021 au fost eficiente sau nu deși, încă de pea cum putem afirma că mai sunt lucruri de 

învățat și exemple de urmat, pe plan național și internațional. 

Îmaginea școlii, în acest context, a evoluat, de cele mai multe ori în ambele direcții, pozitivă și 

negativă. Toți actorii implicați în procesul educațional militează în scopul elaborării și aplicării unor 

strategii care să imprime în opinia public și în memoria colectivă o imagine a șclii modern, dinamică 

și adaptabilă la orice situații care pot intervene. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN ONLINE 

MUSTAȚĂ MARIANA,       

G. P. P. ARIPI DESCHISE 

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori și, din acest punct de 

vedere, educația va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile 

generale date de cărțile de metodologie.” Gaston Mialaret 

În acestă perioadă de suspendare a cursurilor, sistemul de învățământ a trebuit să se adapteze 

noilor provocări generate de pandemia de COVID-19 și să își reconfigureze modalitatea de abordare 

a procesului de învățământ, în conformitate cu noile provocări. 

Chiar dacă pașii nostri au fost la început timizi sau, alteori, nu foarte cunoscuți, de fiecare dată, 

grija pentru starea de bine a copiilor a fost pe primul loc. Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de 

predare-învӑțare-evaluare revine în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu 

toții ne-am mutat activitatea în mediul online, am fӑcut cunoștintӑ și am descoperit aplicații care 

faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Marea provocare a organizării și desfășurării învățământului online la vârsta preșcolară este 

identificarea unor mijloace de învățare adecvate situației, dar, cel mai important, adecvate vârstei.  

Preșcolarul are nevoie de contact direct, iar în contextul actual relațiile interpersonale au devenit 

indirecte.Comunicarea educatoare-copil se realizează momentan în mediul on-line, nemaifiind 

limitată de programul din grădiniță. Chiar dacă oferă mai multă libertate de accesare, în funcție de 

disponibilitatea părinților, presupune eforturi considerabile din partea tuturor celor implicați. 

Cu toate acestea, am descoperit avantajele acestei noi căi de a păstra contactul cu toți preșcolarii 

grupei. Educatoarei i se atribuie un nou rol, acela de a crea conținut didactic digitalizat și adaptat 

nivelului preșcolarilor, de a se conforma noilor cerințe educaționale și de a-și folosi competențele 

digitale. 

Tocmai de aceea, este imperios ca materialele concepute de educatoare să respecte câteva 

cerințe: să fie atractive atât din punct de vedere estetic, cât și al dinamicii imaginilor și sunetelor, să 

conțină fotografii, imagini, filme adaptate nivelului de înțelegere al preșcolarului, să aibă o durată 

acceptabilă, să cuprindă elemente de joc care să-l stimuleze pe copil, personaje-surpriză, care să-i 

capteze atenția și să-l motiveze în realizarea sarcinilor. 

Dintre activitățile desfășurate cu preșcolarii, voi prezenta câteva exemple: 

• „Săculețul cu surprize” este o temă propusă preșcolarilor care îmbină cunoștințe din domeniul

comunicării alături de exersarea unor mișcări în scopul reactualizării cunoștințelor referitoare la 

personajele din povești, dar și executarea unor exerciții fizice pentru stimularea musculaturii corpului. 

• „Mărul” – pe versurile unei poezii, educatoarea desenează un măr. Copiii urmăresc filmul cu

demonstrarea realizată pentru a desena și ei. Pentru a sprijini copiii în memorarea poeziei și în trasarea 
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liniilor cât mai corect, se reia poezia de câteva ori (pe fragmente, apoi integral). Pentru a se oferi feed-

back, se vor posta fotografii sau filmulețe de către părinți pe grupul închis existent. 

Experimentând în această perioadă activitatea didactică  în spațiul virtual, aș putea enumera, 

pentru cadrul didactic și pentru copii, câteva avantaje . 

• diversificarea demersului didactic;

• atribuirea de noi roluri pentru cadrul didactic;

• abordarea creativă a conținuturilor;

• diversificarea competențelor profesorului;

• adaptarea conținuturilor și metodologiilor didactice la noi cerințe;

• selectarea critică a materialelor;

• oportunități privind varietatea largă a instrumentelor de lucru online;

• conexiune cu alte cadre didactice;

• împărtășirea noilor experiențe cu ceilalți profesori;

• creșterea nivelului interactivității;

• îmbogățirea instrumentelor și metodelor de evaluare;

• abordarea integrată, transdisciplinară și interdisciplinară a conținuturilor.

• accesarea materialelor, cu ajutorul părinților, în funcție de disponibilitate, fără limitări

temporale; 

• interesul și curiozitatea față de tehnologiile digitale;

• activizarea preșcolarilor pentru a învăța noi abilități de comunicare;

• participarea la noi experiențe de învățare;

• păstrarea contactului cu colegii prin vizualizarea feed-back-ului oferit de fiecare participant;

• flexibilitate în realizarea sarcinilor propuse;

• unele avantaje pentru copiii cu dificultăți de învățare;

• învățare individualizată;

• formarea unor abilități de învățare inovatoare și de investigare ştiinţifică.

Adaptarea la predarea online încurajează profesorii să colaboreze între ei, împărtășindu-și 

materialele și practicile pedagogice mult mai ușor, la distanțe foarte mari. Sunt profesori care au 

predat cursuri online și care sunt mai familiarizați cu unele metode, iar mulți dintre aceștia își doresc 

să împartă din cunoștințele lor cu cei care au nevoie de sprijin. 
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Importanta activitatii educative realizate in online 

pentru promovarea imaginii scolii 

Prof. Mustea Carmen Alexandra    

Scoala Gimnaziala Sascut, loc. Sascut, jud Bacau 

Scoala romaneasca tocmai ce a pasit pragul unei schimbari majore in adancul firii ei. Din tiparul 

stravechi de predare au mai ramas doar actorii principali – profesorul si elevii- si samanta de la care 

porneste procesul de predare – dorinta de a transmite, de a invata si de a modela minti si caractere.  

Cu toate acestea, nimic nu s-a pierdut pe drum in tot acest rastimp, de-a lungul a secole de 

transformari in invatamantul romanesc, ci, dimpotriva, s-au adaugat minunate metode moderne, idei 

inovatoare de a capta atentia elevilor, mijloace foarte eficiente de a alcatui lectii cat mai variate si 

interesante pentru cei mici si mai mari. Partea cea mai frumoasa este ca, alaturi de noile mijloace de 

predare, profesorii au beneficiat si de un ajutor nebanuit – tehnologia. 

Era si firesc sa se intample aceasta transformare a invatamantului si a activitatii educative, 

tehnologia imbinandu-se tot mai des (nu punand stapanire inca, totusi) cu invatarea. Sunt disponibile 

numeroase site-uri educative, surse bogate de cunoastere si inspiratie,ce vin in ajutorul elevilor in 

invatare, platforme de lucru bine structurate ce permit conectarea copiilor cu dascalii lor. Este foarte 

importanta si absolut necesara modernizarea scolii si a imaginii acesteia, pentru a face fata cerintelor 

tot mai ridicate ale educabililor.  

Nevoia de transformare nu doar ca este esentiala pentru a tine pasul cu standardele europene, 

ea se naste doar ca un urmator pas sau o noua treapta ce trebuie urcata pentru a oferi siguranta unui 

invatamant de calitate inalta. Tinerii, e adevarat, se simt mai in siguranta, in elemental lor, in aceasta 

zona a tehnologiei si sunt mai mult decat bucurosi sa se foloseasca de ceea ce le este lor mai la 

indemana ca oricand – tehnologia. Asadar, scoala online, pentru unii, a venit ca un lucru natural de 

lucru.  

Scoli si universități din SUA si alte tari din Europa, lectiile merg deja de mult timp mana în 

mana cu tehnologia, lucruri ce, pentru noi, ar tine de domeniul fantasticului. Acolo, profesorii țin 

conferințe online de pe un continent pe altul, pe alocuri, din pacate, caietele si cartile au devenit istorie 

de mulți ani, orice desbatere între elevi și profesori se rezolvă la distanta de un click, consultând 

internetul, la fel și examenele și temele pentru acasă.  

Probabil ca educatia s-a digitalizat neasteptat de mult, dar se vad si progrese la fel de mari. 

Tehnologia si scoala online susțin procesul de învățare, atat timp cat servesc nu pentru a livra simple 

informatii, ci pentru a stimula gândirea logică, pentru a usura accesul usor si rapid la surse de invatare 

și opinii diferite, nu la raspunsuri servite de-a gata. Prin urmare, lucrul online este un mare bonus, un 

plus adus imaginii scolii. 

Majoritatea profesorilor sunt bucurosi să integreze online-ul la orele de curs, acestia sunt 

deschisi la aceasta scoala digitala, atât timp cât metodele tradiționale nu sunt înlocuite, ci doar 

secondate, completate. 

In concluzie, vestea buna este ca imaginea scoalii romanesti are doar de castigat, o data cu 

introducerea mai pregnanta a tehnologiei in procesul de educare. Desi realizata cu pasi marunti, 

transformarea expira optimism in viitor si incredere in puterea tuturor de largire a orizontului 

cunoasterii. 
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Noi „modalități” de promovare în Școala de azi – online – 

Mai întâi Pedagogia și apoi Tehnologia 

Prof. Dr. Ion-Nicolae I. Mutu, 

Liceul Tehnologic „Decebal”, Dr. Tr. Severin 

„Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa”. 

(Ferdinand I, Rege al României) 

Considerăm, ca, diind foarte importante existența unor strategii de marketing, referitoare la  

promovarea imaginii școlii, nu numai pentru a atrage elevii către școala în care predai, pentru a-i 

păstra sau a face cunoscută activitatea respectivei unități de învățământ. 

Mai bine de un deceniu predăm în cadrul unui liceu cu profil tehnologic, unde, de-a lungul 

vremii, au existat numeroase mijloace, de a promova imaginea școlii noastre, printr-o serie de 

activități, atât în cadrul, cât și în afara școlii, împreună cu dascăli și elevi.      

Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să răspundă 

socializării copiilor (concursuri tematice, de profil, sportive, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici, 

participarea la simpozioane, realizarea de reviste școlare etc.), s-a reușit atragerea de către elevi spre 

școala noastră. Astfel, prin punerea în practică a diverselor activități, care au fost derulate în școala 

noastră, dar și în afară, imaginea școlii a fost vizibil pusă în atenția celor care, aveau să ne devină 

elevi. 

Desigur, prin stimularea participării cadrelor didactice și elevilor la conferințe, cursuri de 

perfecționare, publicații, simpozioane, parteneriate, schimbul de esperiență cu școli din străinătate, 

poate reprezenta o strategie de marketing, deoarece, calea, prin care să ne facem cunoscuți, să 

trezească un vizibil interes, celor din afară, pentru cunoașterea instituției noastre școlare. 

Desigur, dată fiind situația în care se află omenirea, din pricina cauzată, de către pandemia de 

Corona Virus (Sars-Cov 2; COVID-19), promovarea imaginii școlii, nu numai a noastră, ci în general, 

a întâmpinat ceva greutăți, de aceea, s-a recusrs la sistemul online, prin diferitele modalități și căi 

(pliante, filme de prezentare), de promovare a imaginii școlii. 

De aceea, considerăm faptul, că, că orice acțiune realizată, ce vizează școala, cu scop pozitiv, 

spre a face cunoscut, modul de predare, clase, profiluri, activități, corp profesoral, bine pregătit, toate 

pot deveni adevărate strategii de promovare și de marketing, indiferent dacă școala se găsește în 

mediul rural sau urban.  

Astfel, dată, fiind situația provocată de pandemie, avem datoria, de a ne continua activitatea 

didactică, chiar dacă, școala online și digitalizarea nu sunt tocmai cele mai potrivite căi, spre o cât 

mai bună desfășurare a procesului educațional, dascălii, elevii, dar și părinții, au datoria de a merge 

mai departe, pentru a promova calitatea unei școli, care, de-a lungul anilor a format generații de elevi, 

unii, dintre aceștia, având, să se întoarcă, în mijlocul ei, ca dascăli. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. preşc., Nadă Florentina Anca 

Învăţământul preşcolar constituie prima formă de educaţie sistemică şi organizată care are drept 

scop pregătirea copiilor pentru şcoală. Acest proces presupune trecerea graduală a copilului de la 

educaţia oferită de familie şi grădiniţă la procesul instructiv-educativ organizat de şcoală. Experienţa 

adaptativă şi achiziţiile cognitive, psihomotorii, afectiv-motivaţionale şi socio-relaţionale din 

grădiniţă contribuie la adaptare şcolară eficientă. 

Educaţia ce se realizează în grădiniţă nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce 

se exercită asupra copilului, în special de cele din mediul familial, de aceea cadrul didactic trebuie să 

colaboreze în permanenţă cu părinţii.  

Disponibilitatea părinţilor de a colabora cu grădiniţa este determinată de motivaţia în funcţie de 

care a ales să aducă copilul în acest mediu educativ. Există familii care recurg la grădiniţă din dorinţa 

disciplinării copilului, altele care privesc grădiniţa ca pe o soluţie pentru supravegherea copilului, 

familii care aduc copiii la grădiniţă din imitaţie şi familii care recunosc grădiniţei meritul de a oferi 

programe educative stabile. Cadrelor didactice le revine sarcina de a promova activităţile desfăşurate 

pentru a atrage cât mai mulţi preşcolari. 

Promovarea imaginii grădiniţei poate fi realizată prin mijloace variate, precum: pliante de 

prezentare, afişe, mape de prezentare, grupul de copii şi cadrele didactice, revista grădiniţei, proiecte 

educaţionale. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale, 

consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, 

judeţean, regional, național în scopul promovării imaginii instituției noastre, precum şi promovarea 

imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă sau internet).  

Chiar dacă apariţia şi răspândirea virusului SAR-CoV-2 a determinat închiderea şcolilor şi 

desfăşurarea cursurilor în mediul online, promovarea imaginii unităţii noastre de învăţământ a rămas 

o prioritate şi am încercat să ne adaptăm la noile condiţii. Pentru că unitatea noastră este

coordonatoarea unui proiect educaţional local care şi-a propus desfăşurarea unor activităţi foarte

interesante, ne-am străduit să le derulăm în mediul on-line.

Un rol important în promovarea instituţiei noastre de învăţământ îl au şi activităţile zilnice 

desfăşurate cu preşcolarii prin intermediul întâlnirilor pe platforma îl au şi activităţile zilnice 

desfăşurate cu preşcolarii prin intermediul întâlnirilor pe platforma Zoom şi sugestiile oferite pe 

grupul de whatsapp.  

De asemenea, copiii au fost foarte încântaţi să participe alături de familiile lor la activităţile 

extracurriculare. Ţinând cont că majoritatea preşcolarilor vor merge la clasa pregătitoare în anul 

şcolar următor, am organizat activităţi de consiliere a părinţilor privind orientarea şcolară. 

Consider că desfăşurarea activităţilor prin mijloacele on-line le dau părinţilor încredere în 

activitatea instructiv educatică din grădiniţă. Părinţii mi-au spus de multe ori că ei nu ştiau cât de 
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atractive şi interesante sunt jocurile şi activităţile desfăşurate de către preşcolari. Cheia succesului 

este implicare părinţilor şi menţinerea unei relaţii strânse cu aceştia.  

Aşadar, în condiţiile actuale determinate de pandemie, activităţile educative realizate în on-line 

sunt singura modalitate de promovare a imaginii grădiniţei şi atragerea de subiecţi ai educaţiei.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE     

REALIZATE ÎN ONLINE PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Nae Nicoleta – profesor învățământ preșcolar 

Grădinița „101 Dalmațieni” Sector 4, București 

Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimele două decenii, pe măsură ce s-a 

conștientizat faptul că brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri intangibile pe care o 

instituție le are. Paul Temple remarca faptul că promovarea imaginii apare ca o funcție a cât de bine 

reușește compania să răspundă nevoilor clienților; ea este rezultatul unui marketing eficient, mai 

degrabă decât baza sa. 

De ce este important brandingul în cadrul intituțiilor? Așa cum se întâmplă în cazul firmelor 

comerciale, dacă instituțiile reușesc să exprime cum și prin ce anume se diferențiază, beneficiile nu 

întârzie să apară. Oamenii tind să se identifice cu instituțiile cu branduri puternice. Această asociere 

este importantă mai ales pentru crearea unei comunități. 

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbărilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei.  

Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele demografice, 

economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an la an. 

Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’, ce ţine pe 

de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea 

desfăşurată de angajaţi-cadre didactice. 

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

- difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele

educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

- consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

- dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, national în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele sociale; 

- promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă,

internet). 

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în anul şcolar 

curent, a fost următoarea: 

- transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi

programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte 

educaționale derulate; 

Folosirea tehnologiei în educație reprezintă o punte spre schimbare, spre a răspunde nevoilor 

manifestate de generația de copii, favorizând totodată calitatea și interactivitatea actului instructiv-

educativ, dar nu fără a presupune o preocupare permanentă și susținută pentru pregătirea personalului 

didactic și pentru asigurarea serviciilor necesare de sprijin și mentenanță a tehnologiei.  

Răspândirea infecției cu virusul SARS-CoV-2 la începutul anului 2020 a determinat guvernele 

statelor europene să ia măsuri drastice de limitare a mobilității și de desfășurare a activităților curente, 

apelând la o abordare mai degrabă preventivă, decât la una bazată pe date certe. Prin urmare, în 

numeroase țări europene și nu numai s-au instituit măsuri de carantină și izolare, iar instituțiile 
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educaționale au fost închise, inclusiv în România iar profesorii din toată țara au depus eforturi 

considerabile în vederea dobândirii de cunoștințe necesare în crearea de resurse și continuarea 

procesului instructiv-educative în mediul online. 

Profesorii pentru învățământul preșcolar din unitatea noastră s-au confruntat cu o și mai mare 

provocare constituită de lipsa autonomiei preșcolarilor în utilizarea tehnologiei dar au continuat să 

desfășoare activități asincron și sincron activând pe platforme precum Kinderpedia și Classroom dând 

dovadă de flexibilitate în alegerea orelor de sincron și ținând cont de disponibilitatea familiior astfel 

încât să oferim acces la activități unui număr cât mai mare de preșcolari. 

Oferta educațională, resursele digitale create în unitate, modul atractiv în care acestea au fost 

prezentate sub formă de jocuri, experimente, petreceri online cu participare întregii familii au 

contribuit la promovarea unei imagini pozitive a comunității în ceea ce privește adaptarea unității 

noastre la contextul dificil. 

Participarea în mod indirect a părinților a oferit acestora o viziune mai completă asupra 

activităților din grădiniță ceea ce a sporit respectul față de eforturile cadrelor didactice în general și 

în special în abordarea online. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia nevoie: 

educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la activități extrașcolare. 

Grădinița noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. Educația de calitate 

este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii, 

de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta 

imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII     

ȘCOALA ONLINE 

Prof. învățământul primar: Nagy Andrea 

Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu”, Arad 

Pandemia COVID 19 ne-a schimbat în totalitate viața în toate domeniile de activitate. Aproape 

de un an trăim într-o lume ”altfel” și trebuie să ne adaptăm la 

noile cerințe: purtarea măștii, spălarea regulată a mâinii, 

dezinfectarea mâinilor, munca de acasă, școala online etc. 

În învățământ am trecut de la o zi la alta la învățarea de 

la distanță, la școala ”on-line”. Anul trecut, la izbucnirea 

pandemiei, fiecare cadru didactic a încercat să facă față cum a 

putut cel mai bine. Astfel, unii au ținut legătura cu elevii și cu 

părinții acestora pe Facebook, pe WhatsApp, pe Skype etc.  Eu 

anul trecut am folosit WhatsApp-ul și Zoom-ul. De atunci am 

participat la diferite cursuri de perfecționare cum ar fi: ”CRED 

- Curriculum relevant,educație deschisă pentru toți.Formare

nivel II-învățământ primar”; „Utilizarea platformelor și instrumentelor online în activitatea 

didactică„ și ”Folosește manualele 3D și insrumente interactive pentru a susține lecții la distanță”.  

Toate aceste cursuri m-au ajutat foarte mult în activitatea mea didactică desfășurată online, când 

municipiul Arad a trecut în scenariul roșu în perioada  02 noiembrie 2020 - 29 ianuarie 2021. 

Școala noastră a folosit platforma Gsuit , Google Classroom. Fiecărui elev și profesor i s-a creat 

câte un cont și o parolă. Astfel , în fiecare zi cu ajutorul Meet-ului , am putut ține orele cu elevii mei 

de clasa a II.-a și a III.-a. În activitatea de predare – învățare - evaluare  am folosit următoarele 

instrumente online: padlet; worldwall; linoit.com; LearningApps; sutori.com; Liveworksheets.com; 

bookcreator etc. 

Aplicația ”padlet” este o aplicație online foarte simplă în care utilizatorul poate să-și exprime 

părerile,opiniile și  se poate încărca diferite teme, subiecte, fișe, teste, filmulețe, cântece etc.Elevii își 

pot formula opinia despre diferite subiecte , teme date. Totodată ei pot conversa între ei. Este foarte 

ușor de folosit și se găsesc multe filme tutoriale pentru învățarea folosirii aplicației.  

Aplicația „worldwall” se poate folosi pentru crearea diferitelor activități 

didactice sub formă de jocuri interactive, dar și imprimabile. Cele interactive 

se pot folosi de pe orice dispozitiv care dispune de internet, cum ar fi : 

telefonul, calculatorul, laptop-

ul, tabla interactivă. Cele 

imprimabile pot fi descărcate ca fișier PDF sau pofi 

descărcate direct. Elevilor mei le place foarte mult 

aceste jocuri sub formă de șabloane, foarte distractive . 

Se poate folosi până la 5 șabloane gratuit, după care se 

percepe o taxă. Din lucrările mele:     

https://wordwall.net/hu/resource/1628624 

https://wordwall.net/hu/resource/1572637 

https://wordwall.net/hu/resource/1629203 

https://wordwall.net/hu/resource/1118600 

https://wordwall.net/hu/resource/1573239 
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În link-ul următor puteți viziona un tutorial despre aplicația linoit.com: 

https://youtu.be/dv1cbrIjPnk. Prin această aplicație se pot realiza aviziere virtuale. Cadrul 

didactic poate incărca teme, poze, imagini etc.Elevii pot împărtăși opinii, comentarii , pot rezolva 

diferite teme etc, dar pot crea propriul avizier virtual. 

În această perioadă de timp elevii mei au participat la un concurs virtual de recital poezii și la 

o prezentare de cărți de poezii pentru copii a unei foste profesoare.

Promovarea imaginii școlii se poate realiza în mai 

multe modalități cum ar fi: activitățile extracurriculare: 

serbări, excursii, expoziții, concursuri școlare, drumeții, 

parteneriate educaționale, dezbateri etc.  

Din punctul meu de vedere, foarte important este ca 

dascălul să colaboreze permanent cu părinții elevilor.  

Colaborarea școală – elevi – părinți – societate poate fi 

cheia succesului în promovarea imaginii școlii. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. https://sites.google.com/e-uvt.ro/pagina-de-pornire/padlet

2. https://www.rei.plus/georgiana-soare/resursa-digitala-wordwall-net/5514

3. https://digitaledu.ro/aplicatii/lino/

4. https://cdn.alba24.ro/wp-content/uploads/2020/04/scoala-online.jpg

5. https://www.facebook.com/Wordwall/

6. https://i.vimeocdn.com/filter/overlay?src0=https%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2

F3508657_1280x720.jpg&src1=https%3A%2F%2Ff.vimeocdn.com%2Fimages_v6%2Fshare%2Fp

lay_icon_overlay.png 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor de biologie Dumitrică Ionelia Lavinia,    

Școala Gimnazială “Mihai Viteazul” Boldești-Scăeni 

 “Menirea firească a școlii nu este să dea învățătură, ci să deștepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuința de a învăța toată viața” Ioan Slavici 

Educația este cel mai important motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării dar pentru ca, 

acest motor să funcționeze la adevărata sa putere are nevoie de adaptabilitatea la schimbare care se 

bazează pe cunoaștere. Deși familia joacă un rol important în educație, eu consider că baza în 

dezvoltarea elevului o reprezintă Școala. 

Școala ar trebui să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să reacționeze și acționeze 

prima schimbând sistemul educațional tradițional cu unul modern adaptat la nevoile elevului, centrat 

pe elev și adaptat în funcție de vremurile prezente. 

O școală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunității din care face parte. 

Școala nu poate funcționa la nivel maxim fără sprijinul comunității. Consider că promovarea imaginii 

unității noastre școlare reprezintă o prioritate pentru colaborare între cei trei parteneri educaționale 

importanți și anume: Profesor-Elev-Părinte. 

Școala este un element esențial al oricărei comunități prin resursele umane pe care le are, dar și 

prin spațiile de învățare disponibile.  

Calitatea în educație reprezintă asigurarea pentru fiecare elev a condițiilor pentru cea mai bună, 

completă și utilă dezvoltare.Calitatea depinde foarte mult de valorile societății în care funcționează 

sistemul de educație.Transformările profunde care au loc în sfera învățământului românesc ne 

determină pe noi, cei  de la catedră  să ne analizăm continuu experiența acumulată și să o adaptăm la 

cerințele actualei societăți dar mai ales la condițiile concrete pe care le întâlnim în clasă.  

Noile demersuri educationale  redimensioneaza atât statutul cât și sarcinile noastre ca și cadre 

didactice.Din punctul meu de vedere trebuie sa ne adaptam la cerințele învățământului modern iar 

noi, cadrele  didactice trebuie să devenim manageri de educație prin intermediul unor programe 

educative, adecvate ethos-ului unității școlare dar și orizontului de așteptare al comunității locale.Să 

înlesnim proiecte educaționale în colaborare cu părinți, cu membri ai comunități locale pentru ca actul 

educațional să aibă o eficiență sporită.Consider că pentru o bună colaborare trebuie stabilit un cod 

unitar de cerințe.Din punctul meu de vedere o colaborare constantă cu părinți ar avea numai efecte 

pozitive asupra educației copilului. 

Activitățile extrașcolare întregesc activitatea educativă a școlii și aduc un surplus informațional 

elevilor completând condițiile concrete ale educației acestora. Un factor fundamental în, încheierea 

și derularea parteneriatelor educaționale o reprezintă comunicarea. În acest sens managerul școlii 

trebuie să desfășoare activități intense pentru a informa partenerii cu toate datele necesare derulării 

programelor pentru ca aceștia să primească informații clare.  

De asemenea, implicarea elevilor în diferite proiecte unde își pot exprima liber imaginația, 

creativitatea, inteligența, originalitatea atrage după sine promovarea imaginii școlii.  

Rezultatele elevilor noștri va deveni cartea lor de vizită dar și a școlii noastre. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. NAGY NICOLETA-GRAȚIELA 

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, utilizarea instrumentelor digitale în diferite domenii ale vieții 

devine o practică obligatorie, inclusiv în mediul educațional. Azi găsim o mulțime de resurse online 

pentru copii, ceea ce înseamnă că tehnologia este pentru toată lumea. Deoarece elevii devin mai 

receptivi atunci când în procesul instructiv-educativ sunt resurse online pentru vârsta lor, cadrele 

didactice le integrează în scenariul didactic. 

În zilele noastre, calculatorul devine primul instrument universal de masă pentru lucrul cu toate 

tipurile de informații. Programele moderne permit o nouă modalitate de a lucra cu imagini, sunet, 

materiale video și text. Influența tehnologiei este inevitabilă, ceea ce rămâne de făcut este să fie 

asimilată și folosită pentru formarea individului ca personalitate modernă în societate.  

Anii de școală au o importanță deosebită, sunt începutul viitorului și este necesar să fie în 

conexiune directă cu cerințele actuale ale societății. În sprijinul școlilor au apărut platforme 

educaționale și site-uri utile și interesante pentru elevi.  

Site-uri de conținut și portaluri pentru copii, pentru școlari și adolescenți influențează asimilarea 

cunoștințelor și atingerea competențelor. Internetul oferă o gamă largă de resurse online pentru copii. 

Activitățile extrașcolare s-au mutat în online în această perioadă. O astfel de activitate care îi 

implică pe elevi este ,,Descoperă omul de știință din tine!” 

Știința este distractivă atunci când dispunem de resurse potrivite pentru a o descoperi. Putem 

învăța mai multe despre gravitație, densitate și chimie: experimentând!  

Pe Youtube sunt experimente ușor de realizat care îi fac pe elevi să înțeleagă mai bine reacțiile 

chimice ori fizice: Taticool are câteva videouri cu experimente care se poț face cu ingrediente pe care 

oricine le are acasă. 

Pe site-uri precum ScienceKids, ItsyBitsy, Kidizi sunt o serie de experimente prezentate pas cu 

pas alături de explicațiile necesare. Cadrul didactic poate conduce cu succes din fața calculatorului o 

activitate extrașcolară care are ca subiect ,,Formarea vulcanilor”. 

Elevii sunt anunțați în prealabil de ce au nevoie și își procură materialele din timp. De acasă 

urmăresc cu atenție explicațiile profesorului și etapele experimentului. Apoi sub îndrumarea unui 

adult, va proceda întocmai ca-n model. Orice experiment realizat acasă este posibil doar cu 

permisiunea și ajutorul unui părinte, copilul făcând echipă cu acesta. 

Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în ansamblul influențelor educative, joacă un 

rol esențial în formarea personalității, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, disciplinându-

le acțiunile și favorizând o dezvoltare personală și socială armonioasă. 

Copiii își descoperă talentele și pasiunile, și își dezvoltă diverse abilități interpersonale, pe care 

nu le pot deprinde în timpul școlii. 
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Importanța activităților educative realizate on-line 

prof. Nagy Noemi - Rozalia    

Profesor de limba engleză, Școala Gimnazială Voivodeni 

În perioade de criză, precum cea pe care o traversăm acum din cauza pandemiei provocate de 

noul coronavirus Covid-19, se produc schimbări foarte mari într-un timp foarte scurt. Sistemele 

educaționale din lume s-au adaptat forțat la noul context de învățare prin utilizarea mijloacelor 

educaționale digitale și de comunicare, modalitate unică de a continua procesul de învățare pentru 

aproape 80% din populația elevilor şi studenţilor de pe globul pământesc. Școala românească, la fel 

a procedat ,cu toate că schimbările au fost anevoioase , cu multe greutăți, atât din partea cadrelor 

didactice cât și a elevilor.Vrând , nevrând , ne-am acomodat, am învățat a lucra online și a continua 

munca noastă de educare și formare a noii generații.  

Această nouă modalitate de a preda-evalua, adică online, aduce pe lângă greutăți și necunoscute, 

multe beneficii ambelor tabere, deschizând noi orizonturi de abordare a tematicilor predate, noi 

metode de evaluare, flexibilitate în activitate și comunicare optimă cu elevii.Strategile didactice cele 

mai  folosite în această perioadă au fost expozitive, practice, explorative, colaborative. 

Avantajele învățării on-line derivă indiscutabil din faptul că activitățile on-line pot fi accesate 

oricând si oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul 

nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate 

parcurge în mod independent materialul propus în ritm propriu. Învățarea on-line permite și elevilor 

și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, fără a fi prezenți în același loc sau timp. Din 

altă perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o 

implicare emoțională adecvată. Constatările din domeniu semnalează că elevii introvertiți tind să fie 

mai activi, inhibiția fiind mult diminuată, fără a fi influențați de reacțiile celor din jur. Acest tip de 

învățare, în condiții pedagogice bine anticipate și articulate strategic, îl poate provoca pe elev să 

devină proactiv, să fie un căutător de cunoaștere. Personalizarea cursurilor se poate realiza prin 

introducerea de scheme de lecţii, fişe de lucru, prezentări PowerPoint, teste, demonstraţii, liste 

bibliografice, link-uri către resurse educaţionale deschise, materiale scanate, documente de tip audio 

-video în clasa virtuală și sarcini individuale.

Dezavantajele învățării on-line sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între 

elevi și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de 

abordare a învățării. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare 

slabe, deoarece conţinuturile expuse în mediul on-line sunt mai greu de asimilat, necesitând un grad 

ridicat de autodisciplină, de automotivare. Pentru a genera o învăţare eficientă în mediul virtual, 

profesorul trebuie să aibă o anume pregătire în proiectarea curriculum-ului livrat online și, desigur, 

competențe digitale. Astfel, pentru profesori, instruirea on-line poate fi copleşitoare: pe de o parte, 

din punct de vedere tehnic, deoarece pătrunderea în acest mediu presupune familiarizarea cu 

instrumentele sale, dar şi din punct de vedere al disponibilităţii managementului timpului, având în 

vedere că elevii pot accesa conţinuturi în diferite momente ale zilei. Interpretarea eronată a 

explicaţiilor scrise reprezintă, de asemenea, o problemă. 

Pentru elevi, învățarea on-line activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi efort decât 

instruirea faţă-în-faţă. Deciziile legate de mărimea grupului de elevi vor limita foarte mult strategiile 

utilizate, un număr mare de elevi făcând imposibilă interacțiunea de calitate. Feedback-ul, de 

exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce dimensiunea clasei crește, ajungând în cele din urmă la 
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un punct în care pur și simplu nu este posibil ca un profesor să ofere feedback specific și prompt. 

Pentru elevi, sincronul este de obicei cel mai potrivit, adulţii necesitând mai multă flexibilitate, se 

optează pentru variante asincron, alternate cu sesiuni sincrone opționale. Un alt dezavantaj este faptul 

că participarea şi angajamentul faţă de învăţarea în mediul on-line tind să se micșoreze în timp din 

partea elevilor, chiar și a unor profesori. 

Evident, că menirea și scopul nostru , a cadrelor didactice , este să realizăm un învățământ de 

calitate, chiar și în aceste situații încă ne întâlnite până acum. 

Învățarea la distanță rămâne, din perspectivă pedagogică, o formă alternativă la învățarea 

tradițională, de implementat în situații de urgență, formă care cuprinde în nucleul său învățarea on-

line, alături de alte forme complementare de instruire.  

Designul universal pentru învățare ar trebui să se axeze pe proiectarea de medii de învățare 

flexibile, incluzive și centrate pe elev, pentru a permite accesul la materiale, activităţi şi sarcini de 

lucru pentru toţi elevii  în această perioadă grea pe care o traversăm cu toții, elevi, părinți, profesori, 

întreaga societate.  

Ce va fi în viitor? Cum va decurge partea a doua a anului școlar actual, nimeni nu știe exact. 

Un fapt este sigur, ne-am documentat, ne-am informat, am descifrat tainele platformelor on-line, 

reușind în final să ducem la bun sfârșit munca noastra de zi cu zi, împreaună cu elevii noștrii și cu 

suportul părinților implicați și responsabili. 
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ACTIVITĂȚI EXTRACCURICULARE ÎN ȘCOALA ON-LINE 

Prof. Nanu Andreea 

Școala Gimnazială „Principesa Elena Bibescu”, Bârlad 

Despre activitățile extracurriculare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității sau a 

unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o dezvoltare personală și 

socială armonioasă. 

În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele și 

pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot deprinde în timpul 

școlii.  

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai 

puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 

persoane calificate, cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 

formală sau dezvoltării altor aspecte  particulare ale personalităţii acestuia.  

Pe lângă faptul că aceste activități extracurriculare ajută elevii să-și dezvolte anumite abilități, 

competențe sau pasiuni, ele sunt necesare și în promovarea imaginii școlii. Astfel că nici o școală nu 

se poate lăuda cu roadele muncii sale dacă nu își face reclamă. 

Cel mai ușor mod de a promova imaginea unei școli și de a valorifica rezultatele activităților 

extracurriculare, este prin intermediul rețelei de socializare Facebook deoarece fiecare școală deține 

o astfel de pagină oficială.

Acum toate activitățile se desfășoară exclusiv on-line ceea ce este un pic mai dificil atât pentru 

elevi cât și pentru profesori. Personal m-am adaptat destul de ușor la sistemul de predare în mediul 

on-line și nu mi-a fost dificil să-mi realizez activitățile exclusiv în acest mod. 

După cum bine știm în fiecare an se organizează în fiecare școală, o serie de activități pentru a 

marca evenimente importante din cadrul istoriei poporului român, dar și din cadrul societății în care 

trăim. 

Cele mai recente astfel de activități desfășurate în cadrul școlii în care predau s-au desfășurat 

pe 22 ianuarie 2021, fiind o activitate dedicată zilei de 24 ianuarie 1859-Mica Unire. În cadrul acestui 

eveniment elevii mai multor clase au fost îndrumați să realizeze desene și referate cu tema „Alexandru 

Ioan Cuza, domnitorul unirii”. Referatele au fost prezentate de fiecare elev în parte prin intermediul 

aplicației Google Meet, iar din multitudinea de desene realizate s-au realizat câteva colaje cu ajutorul 

programului Picasa, de editare a fotografiilor. 

O altă activitate a avut loc în data de 29 ianuarie 2021, fiind dedicată Zilei Internaționale a 

Nonviolenței în Școală. Activitatea s-a intitulat „Stop violenței în școală” și în cadrul acesteia elevii 

au realizat colaje cu desene care reprezentau modul în care percep ei violența și îndemnuri la 

nonviolență. 

Astfel de activități dezvoltă  elevilor nu numai abilități, deprinderi și competențe, ci le dezvoltă 

în primul rând patriotismul și spiritul civic, și nu în ultimul rând reprezintă un mod foarte practic de 

promovare a imaginii școlii în mediul on-line. 

Pentru a înțelege mai bine ceea ce am discutat anterior, vă prezint câteva monstre din munca 

realizată de elevii școlii noastre: 
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Metode și tehnici interactive de grup 

profesor, Nănuț Iulia Carmen   

Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu”,Tg-Jiu 

“Organizarea activităţii şcolare fie în formă frontală ori colectivă (de muncă cu întregul colectiv 

al clasei, al anului de studiu etc.), fie în echipe (microgrupuri) sau individuală, ori combinatorie, ca 

cea sugerată de experimentul team teaching (bazată, între altele, pe o grupare flexibilă şi mobilă a 

elevilor cu treceri de la activităţi cu grupuri mari, la acţiuni în grupuri mici, omogene şi apoi la 

activităţI individuale) reclamă în mod inevitabil o metodologie adecvată acestor forme 

organizatorice.” (Ioan Cerghit, 1997, p. 36)  

Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) reprezintă căile folosite 

în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. 

Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacitaţile 

elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităţi 

interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi pesonalitatea. 

“Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintro cale de 

cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în 

cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.” (Sorin Cristea, 1998, 

p. 303).

Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile 

sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat 

caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţinale (e-learning), în contaminarea şi 

suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind astfel să se aducă 

o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului

Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o 

metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu 

activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă.  

Deşi învătarea este eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în 

înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat că relaţiile 

interpersonale, de grup sunt un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi 

colective. 

“Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală 

muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare 

mai vie, mai activă, susţinută de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de 

cooperare fructuoasă.” (Ioan Cerghit,1997, p. 54) 

Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile 

participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Acest 

tip de interactivitate determină “identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este 

antrenat” (Idem), ceea ce duce la trans-formarea elevului în stăpânul propriei transformări şi formări. 

„Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicări, observând tendinţele inhibitorii care pot 

apărea în interiorul grupului” (Ion-Ovidiu Pânişoară, 2003, p. 140)  
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Interactivitatea presupune atât cooperarea – definită drept “forma motivaţională a afirmării de 

sine, incluzând activitatea de avansare proprie, în care individul rivalizează cu ceilalţi pentru 

dobândirea unei situaţii sociale sau a superiorităţii” – cât şi competiţia care este o “activitate orientată 

social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun” (Ausubel, 

1981) Ele nu se sunt antitetice; ambele implică un anumit grad de interacţiune, în opoziţie cu 

comportamentul individual.  

În condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, generând un 

comportament contagios şi o strădanie competitivă; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de 

probleme, obţinerea soluţiei corecte e facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate. 

Interacţiunea stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă pentru 

autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare.  

Există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii, iar subiecţii care 

lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate şi complexe, 

învăţând în acelaşI timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual. În acest fel se dezvoltă 

capacităţile elevilor de a lucra împreună ce se constituie într-o componentă importantă pentru viaţă 

şi pentru activitatea lor profesională viitoare.  

Avantajele interacţiunii: 

➢ în condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, generând

un comportament contagios şi o strădanie competitivă; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea 

de probleme, obţinerea soluţiei corecte e facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate; (D. 

Ausubel, 1981) 

➢ stimulează efortul şi productivitatea individului;

➢ este importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare;

(D. Ausubel 

➢ există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii;

➢ subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în

moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşI timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual; 

➢ dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună - componentă importantă pentru viaţă şi

pentru activitatea lor profesională viitoare; 

➢ dezvoltă inteligenţele multiple, capacităţi specifice inteligenţei lingvistice (ce implică

sensibilitatea de a vorbi şi de a scrie; include abilitatea de a folosi efectiv limba pentru a se exprima 

retoric, poetic şi pentru a-şi aminti informaţiile), inteligenţei logice-matematice (ce constă în 

capacitatea de a analiza logic problemele, de a realiza operaţii matematice şi de a investiga ştiinţific 

sarcinile, de a face deducţii), inteligenţa spaţială (care se referă la capacitatea, potenţialul de a 

recunoaşte şi a folosi patternurile spaţiului; capacitatea de a crea reprezentări nu doar vizuale), 

inteligenţa interpersonală (capa-citatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile, dorinţele celorlalţi, creând 

oportunităţi în munca colectivă), inteligenţa intrapersonală (capacitatea de autoîn-ţelegere, 

autoapreciere corectă a propriilor senti-mente, motivaţii, temeri), inteligenţa naturalistă (care face 

omul capabil să recunoască, să clasifice şi să se inspire din mediul înconjurător), inteligenţa morală 

(preocupată de reguli, comportament, atitudini); 

➢ stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe (gândirea divergentă, gândirea critică,

gândirea laterală – capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul 

gândirii);  

➢ munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai uşor de

realizat; 

➢ timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în

grup decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu; 

➢ cu o dirijare adecvată, învăţarea prin cooperare dezvoltă şi diversifică priceperile,

capacităţile şi deprinderile sociale ale elevilor; 
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➢ interrelaţiile dintre membrii grupului, emulaţia, sporeşte interesul pentru o temă sau o sarcină

dată, motivând elevii pentru învăţare 

➢ lucrul în echipă oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile,

strategiile personale de lucru, informaţiile; 

➢ se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii;

➢ grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a membrilor ce duce

la dispariţia fricii de eşec şi curajul de a-şi asuma riscul 

➢ interacţiunea colectivă are ca efect şi “educarea stăpânirii de sine şi a unui comportament

tolerant faţă de opiniile celorlalţi, înfrângerea subiecti-vismului şi acceptarea gândirii colective” 

(Crenguţa L. Oprea, 2000, p. 47)  

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci pe 

promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 

imaginaţiei şi creativităţii. “Activ” este elevul care “depune efort de reflecţie personală, interioară şi 

abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, 

de elaborarea a noilor cunoştinţe. “Activismul exterior” vine deci să servească drept suport material 

“activismului interior”, psihic, mental, să devină un purtător al acestuia.” (Ioan Cerghit, 1997, p.73)  

Structurile autoritare dintr-un grup sau piedicile împotriva comunicării pot foarte bine limita 

participarea activă a anumitor membrii la o acţiune coordonată. 

Vorbind despre necesitatea inovării în domeniul metodologiei didactice şi a căutării de noi 

variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative din şcoală, prin directa implicarea a 

elevului şi mobilizarea efortului său cognitiv, profesorul Ioan Cerghit afirmă: 

“Pedagogia modernă nu caută să impună nici un fel de reţetar rigid, dimpotrivă, consideră că 

fixitatea metodelor, conservatorismul educatorilor, rutina excesivă, indiferenţa etc. aduc mari 

prejudicii efortului actual de ridicare a învăţământului pe noi trepte; ea nu se opune în nici un fel 

iniţiativei şi originalităţii individuale sau colective de regândire şi reconsiderare în spirit creator a 

oricăror aspecte care privesc perfecţionarea şi modernizarea metodologiei învăţământului de toate 

gradele.  

În fond creaţia, în materie de metodologie, înseamnă o necontenită căutare, reînnoire şi 

îmbunătăţire a condiţiilor de muncă în instituţiile şcolare.” (1997, p. 44) 

Clasificarea metodelor şi tehnicilor interactive de grup După funcţia didactică principală putem 

clasifica metodele şi tehnicile interactive de grup astfel:  

Metode de predare-învăţare interactivă în grup: 

➢ Metoda predării/învăţării reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar);

➢ Metoda Jigsaw (Mozaicul);

➢ Citirea cuprinzătoare;

➢ Cascada (Cascade);

➢ STAD (Student Teams Achievement Division) – Metoda învăţării pe grupe mici;

➢ TGT (Teams/Games/Tournaments) – Metoda turnirurilor între echipe;

➢ Metoda schimbării perechii (Share-Pair Circles);

➢ Metoda piramidei;

➢ Învăţarea dramatizată;

 Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: 

➢ Harta cognitivă sau harta conceptuală (Cognitive map, Conceptual map);

➢ Matricele;

➢ Lanţurile cognitive;

➢ Fishbone maps (scheletul de peşte);
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➢ Diagrama cauzelor şi a efectului;

➢ Pânza de păianjăn (Spider map – Webs);

➢ Tehnica florii de nufăr (Lotus Blossom Technique);

➢ Metoda R.A.I.;

➢ Cartonaşele luminoase;

Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: 

➢ Brainstorming;

➢ Starbursting (Explozia stelară);

➢ Metoda Pălăriilor gânditoare (Thinking hats – Edward de Bono);

➢ Caruselul;

➢ Multi-voting;

➢ Masa rotundă;

➢ Interviul de grup;

➢ Studiul de caz;

➢ Incidentul critic;

➢ Phillips 6/6;

➢ Tehnica 6/3/5;

➢ Controversa creativă;

➢ Fishbowl (tehnica acvariului);

➢ Tehnica focus grup;

➢ Patru colţuri (Four corners);

➢ Metoda Frisco;

➢ Sinectica;

➢ Buzz-groups;

➢ Metoda Delphi;

Metode de cercetare în grup: 

➢ Tema sau proiectul de cercetare în grup;

➢ Experimentul pe echipe;

➢ Portofoliul de grup;

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1207



INSTITUȚIA ȘCOLII - DE LA IMAGINE LA BRAND 

Prof. Daniela Năpârlică, 

Școala Gimnazială nr. 26, Galați 

„Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa.” (Ferdinand I) 

Să folosim o singură metodă și să ne așteptăm la aceleași rezultate în orice domeniu și la orice 

persoană înseamnă să trăim o adevărată utopie. Fiecare elev are propriul ritm de învățare, propria 

capacitate de memorare, motivație, atenție, propriile abilități de comunicare și concentrare. 

Unii funcționează mai bine în echipă, alții ating performanța doar prin studiu individual; unii 

sunt mai încrezători, alții au mai mult curaj în exprimare, fără teamă de eșec, pe când unii pierd 

echilibrul în fața primelor obstacole. La fel se întamplă și în cazul profesorilor și a metodelor lor de 

predare, unii suntem mai comunicativi, alții mai axați pe informație, unii își manifestă potențialul 

creativ, alții încă și-l descoperă, unele metode sunt mai eficiente decât altele, sau la alte grupe de 

elevi. 

Cum nu putem folosi aceeași ramă pentru a încadra orice tablou, avem nevoie să utilizăm 

metode, tehnici, stategii adaptate după potențial individulizat și pe măsura standardelor cerute de 

socitatea timpurilor noastre. Școlile nu fac nici ele excepție și suportă și ele un proces de imagine, pe 

care îl imprimă cadrul social, economic și cultural, precum și oamenii care le calcă pragul, elevi, 

profesori, părinți. 

Imaginea, faima, brandul sunt acum, poate mai mult decât oricând, definitorii pentru buna 

funcționare a unei școli. Mass-media poate influența pozitiv sau negativ această imagine. Modestia, 

oricât de apreciată ca virtute, nu ajută prea mult în cunoașterea adevăratului potențial al unei școli. 

Conceptul de ”brand” a devenit parte esențială în stabilirea unei ideologii educationale a școlii. Să nu 

uităm de politica ”pomului lăudat”! 

Multe școli se luptă cu problema colectivelor de elevi în scădere și nu îi putem blama pe părinți 

că își înscriu copiii la școli de care au auzit mai multe, cu o imagine bine formată. Putem să îi ajutam 

în schimb să își formeze o părere obiectivă făcând din promovarea imaginii școlii un obiectiv de 

maximă importanță, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. 
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Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional, de investigațiile 

făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de calitatea profesorilor care susțin 

educația, iar evaluarea calității o fac beneficiarii, după realizarea prestațiilor educaționale, iar 

principalii beneficiari sunt elevii noștri. 

“I hear and I forget,/I listen and I remember,/I do and I understand” spune un vechi proverb 

chinezesc, şi exact asta înseamnă învăţare prin acţiune! Sunt variate motivele pentru care activităţile 

de acest tip sunt folositoare: au un scop – nu se limitează doar la a exersa anumite structuri; sunt 

interactive – se desfăşoară împreună cu alţii şi implică o formă de dialog; se foloseşte de materiale 

autentice – modelele de limbă sunt autentice si situaţiile sunt cît de poate de realiste. Totuși, intr-

adevăr, sunt „time consuming”, necesită timp și informare în prealabil din partea cadrului didactic. 

Profesorul trebuie să știe foarte clar ceea ce are de făcut, să își planifice bine pașii pe care îi are de 

parcurs și să încurajeze elevii să participe în mod activ la activitățile propuse. Un elev mulțumit va 

face un părinte multumit, iar un părinte mulțumit poate aduce un spor de imagine școlii. 

Promovarea imaginii școlii implică o activitate umană sau un sistem de activități orientate spre 

satisfacerea cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali. Promovarea modelelor de bune-practici 

reprezintă o una dintre cele mai eficiente şi puţin costisitoare strategii de menţinere a mediului 

competitiv. Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. 

Parintele/ elevul este liber să aleagă! Această dependență a unității școlare de libertatea de 

alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor 

acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta 

programul educaţional la nevoile în schimbare ale elevilor. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se 

creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional oferit este cel mai 

bun. O mare atenţie şi cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi reputaţiei numelui. Dar elevii au 

nevoie de mai mult. Nevoile lor sunt centrale. Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este 

clară. Pentru a reuşi, o școală are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi în continuă 

schimbare. Toate activităţile școlii au loc şi sunt dependente de mediul exterior. Profesorii și 

managerii au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se produc şi modul cum 

pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea școlii. 

 Formarea şi promovarea imagini școlii poate cuprinde transmiterea în spaţiul virtual a 

informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi programele de dezvoltare, oferta educaţională, 

activităţi derulate, rezultatele elevilor, proiecte educaționale derulate, promovarea imaginii 

instituţionale şi a ofertei educaţionale prin pagina web sau reviste, popularizarea ofertei educaţionale, 

teleșcoala, articole cadre didactice, concursuri, apariții în media, dar și preocularea constant pentru 

satisfacerea nevoilor educaționale ale educabililor. Așa cum se întâmplă în cazul firmelor 

comerciale, dacă instituțiile reușesc să exprime cum și prin ce anume se diferențiază, beneficiile nu 

întârzie să apară. 

Oamenii tind să se identifice cu instituțiile cu branduri puternice. Această asociere este 

importantă nu numai pentru creșterea profitului, dar mai ales pentru crearea unei comunități  Imaginea 

unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este inclusă în totalitatea bunurilor 

instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se 

gestionează, se administrează la fel ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura 

acestuia. 

O imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției 

în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră incredibilă, 

succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să 

invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. 

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile 

potrivite. Pentru o promovare continua a activităților scolii și pentru o permanentă îmbunătățire a 

calității la nivel instituțional, școala ar trebui să încerce să își dezvolte permanent programele 

educaționale, să își păstreze renumele de școală cu rezultate bune la examenele naționale, la 

concursurile școlare și extrașcolare, o școală în care cadrele didactice sunt interesate permanent de 
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perfecționare, de calitatea actului educational. În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie 

pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își 

revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele 

beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, 

privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o școala își poate 

construi o imagine. 

Crearea de evenimente de relaţii publice sau de promovare, asigurarea vizibilităţii externe sunt 

imperative pe care şcoala contemporană nu-şi mai permite să le neglijeze, în contextul dinamicii 

demografice actuale, determinate de scăderea natalităţii, pe fondul precarităţii induse de criza 

economico-medicală, etc. 

Şcolile aleg să comunice, intuitiv sau, mai rar, prin intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare, 

al forumurilor, dar şi prin intermediul reţelelor de socializare, al comunicatelor şi conferinţelor de 

presă, al articolelor şi emisiunilor radio-tv, al pliantelor, revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor în 

sfera publică: participări la concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment susceptibil de a 

genera o imagine pozitivă. Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, 

care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea 

de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova.. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile 

extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, 

instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva 

binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitățile extrașcolare sprijină 

promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o lume dominată de mass media, 

influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. 

Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental 

și emotional. 

Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate formele de acțiuni 

turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Așadar, activitatea 

extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie 

să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de 

realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită 

stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor 

didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 

Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu 

și se poate pierde rapid. 

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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 Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecarecontribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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PROMOVAREA SI IMPORTANTA ACTIVITATILOR ONLINE 

LA GRADINITA 

Prof. invatamant prescolar: Naum Mihaela-Victoria 

Grădinița este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educativ atât pentru copii 

cât și pentru părinți.Misiunea noastră, a educatorilor este  de a promova un învățământ deschis, 

flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie pentru toți copiii indiferent de nationalitate, 

religie,rasă deci să ofere șanse egale de dezvoltare tuturor copiilor. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare.  

Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile de colaborare 

ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale societăţii. Necesitatea şi 

importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia deschiderii grădiniţei către comunitate si  

sensibilizarea comunităţii la nevoile grădiniţei. 

Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent şi corect 

parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate părţile implicate.  

Tipuri de parteneriate- după nevoile şi scopul urmărit: 

▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ;

diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de învăţământ; 

▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale;

▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare;

▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate;

▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive.

Idei pentru organizarea activității la nivelul grădiniței: 

Organizați cele trei ore de activitate metodică on-line, săptămânal, incluzând în planul de 

lucru: 

▪ Prezentare de activități la distanță/ on-line cu impact și feedback pozitiv, ca bune practici ce

pot fi preluate. 

▪Discutarea, analizarea celor mai neplăcute situații din activitatea la distanță/ on--line.

▪Elaborarea unei liste de soluții pentru evitarea repetării situațiilor delicate.
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Idei pentru organizarea activităților pe platforme sincron: 

Ca educatoare a grupei, organizați transmiterea activităților din sala de grupă, pentru a păstra 

copilul în mediul educațional, pentru a asigura continuitatea spațiului și a materialelor. Atunci când 

organizați întâlniri pe platforme sincron, fiți inclusivi! Oferiți tuturor celor care se conectează 

posibilitatea de a participa. Adaptați durata întâlnirii on-line la vârsta și capacitatea de concentrare a 

copiilor. 

Idei pentru comunicarea cu părinţii: 

Aplicați chestionare părinților pentru a stabili: 

▪ variantele de comunicare adecvate/ la dispoziție pentru activitatea pe platforme sincron și

asincron; 

▪ variantele de transmiterea a sugestiilor de activităţi recomandate;

▪ variantele de difuzare legală a fotografiilor, filmelor realizate în scop de diseminare.

Idei pentru alegerea conținutului și desfășurarea activităților pentru copii: 

▪ Abordați teme săptămânale care să fie legate de viața reală, de zi cu zi, de anotimp, locul în

care trăiesc. 

▪ Marcați evenimentele importante din viața copiilor, a familiei, a comunității sau a grădiniței

prin proiecte tematice de o zi (teme concurente). 

▪ Oferiți copiilor posibilitatea de a alege teme de studiu, pentru proiecte individuale, pe care să

le aprofundeze cu sprijinul familiei. Puteți folosi în acest caz abordarea învățării inversate. 

▪ Utilizați în activitățile cu copiii jocuri interactive create pe platforme on-line, accesibile atât

copiilor cât și părinților (Wordwall, LearningApps), puzzle-uri (JSPuzzles), jocuri distractive, 

familiale etc. 

▪ Propuneți activități gospodărești care să creeze în familie momente plăcute și relaxante

(prepararea unor feluri de mâncare/deserturi, udatul florilor din casă/curte, ştergerea prafului, 

aranjarea jucăriilor, confecționare de jucării, hrănirea păsărilor și animalelor din curte, adunatul 

frunzelor). 

In concluzie, iniţierea şi derularea de activităţi online  reprezintă o provocare pentru educatorul 

de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în 

monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar: Neacșa Maria - 

Școala Gimnazială Nr. 49 , București 

Activitățile educative realizate în mediul online, au fost o adevărată provocare pentru cadrele 

didactice în această perioadă. Chiar dacă acestea începuseră să fie folosite de câțiva ani, în cadrul 

unor diferite activități, erau mai mult activiăți suplimentare, și nicidecum activități principale sau 

unice de predare, consolidare sau verificare.  

Astfel că, dascălii s-au văzut puși în fața unei adevărate provocări…. aceea de a face ore 

exclusiv online, începând cu elevii cei mai mici, până la cei mai mari. Au trebuit să folosească noi 

mijloace de predare, să își conceapă și să își adapteze instrumentele necesare realizării actului 

instructiv-educativ, să găsească modalități de captare a atenției copiilor în timpul lecțiilor, și foarte 

important să își conceapă și să realizeze activitățile de predare-învățare-evaluare într-un timp bine 

delimitat și într-un mod cât mai atractiv pentru elevi și ușor de înțeles.  

Fiecare cadru didactic a încercat să aducă o contribuiție în vederea desfășurării orelor în acest 

an, dificil dar și inedit în care încă ne aflăm. Unul a conceput un joc nou de fixare de cunoștințe, altul 

o un filmuleț de formare priceperi și deprinderi, sau poate un chestionar de evaluare… toate aceste

activități realizate online, pe lângă contribuția adusă la clasa proprie, au adus o contribuție și la nivelul

școlii.

Fiecare cadru didactic contribuie la crearea imaginii școlii sale, și cu cât cadrele didactice sunt 

mai implicate, cu spirit inovator, pasionate de munca lor, cu atât imagina școlii în care acesta lucrează 

este una și mai pozitivă.  

Promovarea imaginii școlii este esențială pentru unitatea respectivă de învățământ. Cu cât se 

vede implicarea ei pentru societate și în societate, cu atât mai bine va fi privită, deoarce beneficiarii 

direcți (elevii) și indireți (părinții), ca orice alți clienți pot recomanda sau nu școala respectivă. De 

aceea o implicare cât mai activă a cadrelor didactice contribuie foarte mult la promovarea imaginii 

școlii, și în afară de modalitatea de desfășurare a activităților educative o cheie importantă este și 

buna colaborare între partenerii educaţionali: școală-elevi-părinţi.  

Așadar, ne dăm seama, că și în această perioadă pandemică, activitățile educative care care au 

fost realizate exclusive online, au avut un rol foarte important în promovarea imaginii școlii.  

Fiecare școală, a încercat menținerea legăturii permanente dintre profesori și elevi, în vederea 

continuării cursurilor de calitate chiar și de la distanță.  

Profesorii au realizat o multitudine de activități educative, care mai de care mai atractive pentru 

elevi, de asemenea au avut loc schimburi de experințe, de bune practici, webinarii chiar și între cadrele 

didactice în vederea realizării de activități moderne și inovatoare pentru derularea procesului 

intructiv-educativ la standarde cât mai înalte.  
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Școliile au promovat activitățile realizate de către cadrele didactice în mediile mass-media, 

îmbogătindu-și astfel propria imagine.  

În concluzie, promovarea imaginii școlii se realizează printr-o educație  de calitate, fiecare 

cadru didactic contribuind asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare în care predă. 
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN PREDAREA MATEMATICII 

ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. Neacșu Daniela Ramona 

Liceul Sanitar „Antim Ivireanu″ 

Educaţia online a devenit o necesitate odată cu pandemia generată de boala COVID19. Drept 

urmare, educația s-a schimbat dramatic, odată cu creșterea distinctivă a e-learning-ului, prin care 

predarea se desfășoară de la distanță și pe platformele digitale. Este o perioadă neobișnuită pentru 

toată lumea, cu multe dificultăți și provocări, dar toți factorii implicați în procesul didactic s-au 

mobilizat: profesorii se organizează online, prin rețele de socializare, ca să se ajute unii pe alții, să 

facă schimb de idei și de resurse, se perfectează, au investit în tehnologie.  

Comunitatea tehnologică educațională internațională s-a coalizat pentru a sprijini școlile. Multe 

companii oferă acces gratuit la produsele și la materialele lor școlilor care s-au închis. Părinții au 

sprijinit  această trecere la orele online. O parte dintre ei se află acum acasă cu copiii lor, au găsit 

soluții creative, care să îi ajute să facă față situației, iar familiile s-au ajutat unele pe altele. 

Dintre toate disciplinele, matematica este cea mai veche, cu rezultate şi aplicații deosebite în 

practică, dar în acelaşi timp, considerată și cel mai greu de abordat. Totuși  frumusețea ei constă în 

gama amplă și variată de ”probleme‟ și aplicații pe care le oferă, care au impus și diversificarea 

metodelor de lucru, în pas cu tendințele învățământului modern: activizarea elevilor, favorizarea 

“noului” atât în abordare cât și în rezolvare, construirea unor secvențe de învățare care să permită 

activități de explorare/ investigare, încurajarea competiției, construirea unei varietăți de contexte 

matematice în măsură să genereze deschideri către domenii ale matematicii, formarea motivaţiei 

pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viața socială și profesională. 

Studiul matematicii are ca scop „să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de 

a reflecta asupra lumii, de a formula şi rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite 

domenii, precum şi la înzestrarea cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să asigure o 

cultură generală optimă”(Săvulescu, D., 2006). Atitudinea elevului relativ la învățarea matematicii 

trebuie să fie activă. El trebuie ajutat, susținut, învățat să gândească singur, să abordeze și să caute 

soluții personale. Cadrul didactic are datoria și poate să stimuleze dezvoltarea capacităților de 

cunoaștere ale elevilor pe care îi îndrumă. Învățarea ar trebui adaptată propriilor nevoi de cunoaștere 

ale elevilor și abordată ca pe un proiect individual de formare și dezvoltare. 

Învăţământul matematic are ca rezultat formarea unor deprinderi si capacităţi necesare învăţării 

matematicii şi care devin utile în activitatea practică a omului. Astfel se învaţă o serie de atitudini: a 

gândi personal şi activ, a folosi analogii, a analiza problema, a o descompune în probleme mai simple. 

Pe măsură ce are loc dezvoltarea psihică prin contribuţia studiului matematicii, se asigură o capacitate 

mai mare a elevului pentru însuşirea conştientă a noţiunilor matematice. 

În activitatea didactică, inclusiv online, este necesar să: 

- creăm situaţii favorabile învăţării, fiecărui elev în parte, să găsim cele mai eficiente modalităţi

de antrenare în propria lor formare, urmărim stimularea puterii de deducţie, plecând de la certitudine 
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că flexibilitatea gândirii trebuie formată prin exerciţii, rezolvări şi compuneri de probleme pe căi cât 

mai variate. 

- tratăm diferenţiat şi individualizat elevul, activizându-l permanent în cadrul procesului de

învăţare, reuşind astfel să mobilizăm energii creatoare, să-i concentrăm atenţia, să-i stârnim 

curiozitatea, să-i câştigăm adeziunea logică şi afectivă, să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea şi 

memoria, puterea de anticipare. 

- adoptăm și adaptăm măsuri ameliorative de prevenire a insuccesului la învăţătură. Acestea,

folosite în funcţie de obiectivele prevăzute în programele şcolare şi integrate în lecţii pot contribui la 

realizarea conexiunii inverse, la implicarea elevului în actul învăţării şi la rezultate pozitive în plan 

formativ. 

La nivelul unității noastre școlare folosim o combinație de modalități de predat online live, în 

care lecțiile să fie ținute în direct pe internet, folosind sistemul de video-conferințe Google Meet, dar 

și trimiterea de materiale pregătite în avans de profesori și accesate mai târziu de elevi, la o oră care 

le convine lor.  

Am observat că prima variantă, cea de ore predate live online, s-a potrivit mai bine pentru elevii 

din clasele mai mari, care sunt mai independenți și pot lucra fără să aibă nevoie de prea mult ajutor 

din partea părinților. Pentru elevii mai mici, care au nevoie de mai mult ajutor în accesarea 

materialelor puse la dispoziție de profesori, a doua variantă a mers mai bine (trimiterea de materiale 

online și accesarea lor la o oră la care pot copiii și părinții), mai ales că era nevoie și de un părinte 

care să-i ajute. În acest caz, părinții cu mai mulți copii i-ar fi putut ajuta pe aceștia la ore diferite, fără 

să fie nevoiți să-i ajute pe toți în același timp.  

Noi am ales Google Meet, pentru că din luna martie, folosim Google GSuite. Așa cum aveam 

nevoie de un loc unde să vorbim live cu elevii, am simțit că avem nevoie și de o platformă care să ne 

ajute să ne organizăm resursele, să adunăm ce lucrează elevii și să dăm feedback. Google Classroom 

a fost perfect pentru acest scop.  Folosim diferite programe și aplicații, multe fiind disponibile gratis. 

Google Classroom este un serviciu web gratuit, dezvoltat de Google pentru școli, care își 

propune să simplifice crearea, distribuirea și clasificarea sarcinilor într-un mod care să nu implice 

hârtia.  

Scopul principal al clasei Google este de a eficientiza procesul de partajare a fișierelor între 

profesori și elevi, îi ajută pe profesori să comunice mai ușor și în timp real cu elevii, părinții și colegii 

lor, profesori. Google Classroom combină Discul Google pentru crearea și distribuirea temelor, 

documentele, foile de calcul și prezentările Google pentru scriere, Gmail pentru comunicare și Google 

Calendar pentru programe.  

Elevii pot fi invitați să se înscrie la o clasă printr-un cod privat, sau importați automat dintr-un 

domeniu școlar. Fiecare clasă creează automat un folder separat în Discul utilizatorului respectiv, 

unde elevul poate trimite lucrări pentru a fi notat de un profesor. Aplicațiile mobile, disponibile pentru 

dispozitivele iOS și Android, permit utilizatorilor să facă fotografii și să le atașeze la teme, să 

partajeze fișiere din alte aplicații și să acceseze informații offline. Profesorii pot monitoriza progresul 

pentru fiecare elev, iar după ce îi notează pe elevi, profesorii pot lăsa comentarii private pe baza temei. 

O provocare pe care am avut-o la început a fost să încercăm să-i sprijinim pe părinții elevilor 

de la casele mai mici, de vârste care nu le permit independența de a se loga singuri pe un site, sau 

care încă mai erau îndrumați în timpul efectuării temelor sau sarcinilor de lucru. Cei mai mulți dintre 
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părinți au un program foarte încărcat și au resimțit o dificultate când acesta s-a încărcat și mai mult, 

la rămânerea copiilor acasă.  

Profesorii au decis cum ar fi mai bine să trimită lecții și teme și cum să-i sprijine pe părinți. 

Asta a condus la rezultate diferite în clase diferite, pentru că unii profesori au trimis prea multe 

informații părinților, alții – prea puține, iar alții au trimis informații și instrucțiuni prea vagi. Totuși, 

cu ocazia asta au apărut și niște exemple de bune practici, iar feedback-ul primit tot de la elevi și 

părinți ne-a orientat, uneori, spre varianta care a funcționat și funcționează mult mai bine.  

Organizarea și desfășurarea activității didactice în predarea matematicii, online, trebuie să 

vizeze: 

-predarea și aplicațiile să faciliteze înțelegerea conceptuală a matematicii;

-să ghideze  elevi și să faciliteze procesul de învățare;

-să stimuleze și să implice elevii;

-metodele și procedeele utilizate să fie cât mai diverse și variate;

-elevii să fie încurajați să lucreze în ritm propriu și să preia controlul asupra procesului de

învățare; 

-conținutul să fie simplificat și predat mai lent

-să susțină la elevi o experiență a învățării bazată pe descoperire, prin care capacitatea lor de

înțelegere este aprofundată, aplicată, exersată și îmbogățită. Ei se folosesc de cunoștințele dobândite 

deja, dar întâmpină probleme noi, concep modele de feedback, își „depanează” erorile, își adaptează 

strategiile de rezolvare a problemelor și generalizează principii noi pe care le aplică apoi în situații 

noi; 

-să  permită elevilor să lucreze împreună sau în grupe mici;

-să monitorizeze progresele tuturor elevilor cu ajutorul rapoartelor în timp real, progres la

nivelul competențelor, conceptelor dobândite sau la nivelul obiectivelor și standardelor din programa 

școlară. 

Este important: 

-să existe o bună comunicare cu toți partenerii implicați în actul didactic;

-să se formeze o comunitate de colaborare; părinții să fie partenerii noștri în această comunitate

de învățare, astfel, comunicarea cu părinții trebuie să fie mai detaliată, simplificată și predictibilă; 

-să fie stabilite așteptări clare și limite pentru comunicare: orar predictibil pentru împărtășirea

de informații, când se pot aștepta elevii și părinții să afle vești de la profesor? , cum și când pot să 

intre în contact cu tine atunci când este nevoie?  

-comunicarea să fie multi-modală. Deși este important să postezi în mod consecvent informație

pe o singură platformă, este de ajutor să furnizezi informație în mai multe feluri. 

-abilitățile socio-emoționale să fie împletite cu activitățile didactice;

-cadrele didactice să țină cont de faptul că procesul didactic nu reprezintă doar conținut, ci

formare de competențe, abilități, aptitudini; dacă eu utilizez Google Classroom, atunci voi transmite 

o problemă prin Google Classroom și o să-i învăț pe elevi cum să deschidă o temă și cum să o prezinte

când e rezolvată și modul în care vor primi feedback. Astfel, profesorul „predă” toate aceste abilități

odată și nu este nimic separat, toate sunt făcute împreună;

-comunitatea și conexiunea trebuie să fie o prioritate și pentru/ între profesori;este mai ușor să

te confrunți cu provocările învățării online atunci când lucrezi împreună cu ceilalți. E bine să ne 

asigurăm că lecțiile și materialele noastre acoperă nevoile tuturor elevilor. Lucrând în parteneriat cu 

alți colegi, ajungem să ne cunoaștem mai bine intre noi și pe elevii noștri.  

-colaborarea online poate fi chiar mai ușoară decât atunci când toți predăm într-o clădire fizică,

acest mediu virtual ne-a furnizat oportunitatea de a „sparge pereții”. Orarele noastre se pot adapta și 
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constrângerile de timp pe care le-am fi avut, se pot elimina. Am putea avea oportunitatea de a fi 

parteneri cu oameni pentru care înainte nu am fi avut timpul și spațiul pentru a putea face asta; 

-timpul de “față-în-față” ar trebui utilizat pentru învățarea activă;

-instruirea online este făcută în mare pentru o instruire asincronă, în care elevii pot accesa

materialele oricând. Acesta este cazul ideal sau necesar, în unele situații, deoarece să ceri prezența la 

instruirea sincronă îi pune pe unii elevi într-un imediat dezavantaj dacă nu au acasă același acces la 

tehnologie; 

-feedback-ul trebuie să fie frecvent și specific;

-să se ofere elevilor și oportunități să se întâlnească în grupuri mici. Acest aranjament permite

elevilor să ajungă să se cunoască unii pe alții și să se stabilească o relație de mai mare încredere între 

ei. Elevii pot fi rearanjați pentru alte activități, pentru a obține mai multă varietate și eficiență. 

În activitatea online, de cele mai multe ori, ne întrebăm ce tip de activități de instruire ar trebui 

să utilizăm.  

Astfel: 

-utilizarea întâlnirilor sincrone pentru o muncă interactivă, participativă; elevii să participe la

oră cu sentimentul că merită să-și petreacă timpul acolo; 

-cel mai bine funcționează instruirea directă;

-activitățile trebuie să răspundă unor întrebări: Ce are efect asupra elevilor? Ce are durabilitate?

Ce cunoaștere este esențială? Ce cunoștințe și abilități au nevoie să acumuleze elevii înainte de a trece 

la noțiunea următoare? Ce practici pot să accentuate caracterul transferabil pentru mai multe arii? Ce 

unelte servesc unor scopuri multiple? 

- practicile tradiționale de notare trebuie să cedeze locul feedback-ului formativ. Majoritatea

platformelor de management al învățării, cum este Google Classroom, au funcțiuni incluse pentru 

furnizarea de feedback.  

-pune la dispoziția elevilor și părinților o cale prin care ei îți pot furniza feedback asupra

activităților. 

-evaluările sumative ar trebui să se concentreze pe creație sau să fie, pe cât se poate,

personalizate. În învățarea online, există atât de multe modalități prin care elevii pot trișa, dacă le 

vom da doar un simplu test sau chestionar. 

-atunci când solicităm realizarea unei sarcini de lucru, e mai important să începem prin a

clarifica ce dorim să facă elevii cu acel produs, în loc să te concentrezi toată atenția pe produsul final. 

Ce ne dorim să facă elevii cu tehnologia? 

• Să ridice nivelul de conștientizare

• Să se alăture conversației

• Să găsească răspunsuri la întrebările lor

• Să descopere noi întrebări care merită un răspuns

• Să imagineze noi posibilități

• Să inspire schimbarea

• Să acționeze

• Să facă diferența

Nu este totul diferit în învățarea online față de învățarea tradițională. Toate aspectele unei bune 

predări cu siguranță trebuie să rămână la fel.  

• O comunicare clară și consistentă

• Crearea unor ritualuri și rutine explicite și constante

• Utilizarea strategiilor de instruire bazate pe cercetare, pe descoperire
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• Determinarea necesității de a utiliza unelte digitale sau non-digitale pentru o sarcină de lucru

• Concentrarea pe învățare autentică, unde sunt create produse autentice, iar elevii au o

contribuție. 

Mediul de predare poate că nu este același cu cel cu care eram obișnuiți, dar este important să 

nu uităm care ne este menire.  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Neacșu Maria 

Scoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Băbiciu, Judetul Olt 

Şcoala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm copilului cunoştinţele generale de 

care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este instrucţia. Cealaltă e să pregătim 

copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia. – Gaston Berger 

În societatea  contemporană, cu schimbări rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul 

trebuie reînnoite, completate, adaptate, astfel încât putem vorbi despre o permanentă inovaţie şi 

creaţie in activitatea didactică. 

Știm cu toţii că şcoala este instituția care îi pregăteşte pe copii pentru viitor. În acelaşi timp, 

este destul de vizibil că sistemul educaţional trece printr-o schimbare fundamentală, datorată 

progresului tehnologiei, iar elevii, studenţii și profesorii sunt principalul motor al schimbării. 

Profesorii sunt şi vor fi un element crucial al procesului de educare, dar rolul lor se schimbă. 

Noile metode de lucru vor presupune ca profesorii să renunţe la rolul lor central şi să-şi asume poziţia 

de îndrumători.  

Prin oferirea de informaţii într-un timp real, prin folosirea mijloacelor de evaluare specifice 

fiecărui domeniu şi accesul la resurse online pentru elevi, părinţi şi profesori în aceeaşi măsură, şcoala 

online va aduce îmbunătăţiri multiple şi substanţiale sistemului şi managementului educaţional, 

oferind beneficii vizibile. 

O parte dintre acestea sunt reprezentate de înlesnirea şi îmbunătăţirea comunicării părinte – 

profesor/instituţie, elev – profesor, profesor – profesor, profesor – conducere şi profesor – părinte, de 

îmbunătăţirea fluxului informaţiei, a productivităţii şi a organizării, de centralizarea într-un mod mult 

mai facil şi facilitarea accesului atât părinţilor cât şi elevilor la multitudinea de date din procesul 

educaţional şi automatizarea proceselor de rutină. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor.  

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. 
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Geografia… on-line 

Școala Gimnazială Jijila, Tulcea 

Prof. Neagu Liliana 

,,Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi 

ferestre către educație." 

Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă 

perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și colegii cu 

întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Această nouă abordare a educației trebuie să 

fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor, pentru 

că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au 

fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor : învățarea continuă 

dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă determinare; se poate face 

progres; se pot încuraja elevii să învețe și să lucreze independent.  

Am realizat cu toții că schimbarea este singurul lucru constant în viață care ne permite să 

creștem. Tehnologia în educație este o inovație importantă, aceast nefiind doar o simplă tendință ci o 

necesitate a zilelor noastre. 

Probabil că  mult mai greu a fost pentru noi , cadrele didactice, mulți elevi  fiind mult mai 

receptivi și deschiși la noua școală. Am fost constrânși de situație și ne-am adaptat.Până la urmă a 

cauta și a găși soluții este o caracteristică umană. Noua situtie nu ne-a luat chiar pe nepregătite întrucât 

în școala în care activez lucram pe platform educațională Adservio încă din 2019.Clasele erau 

pregătite, elevii aveau conturi așa că o prima treaptă fusese urcată. 

Bineînțeles, mai erau multe până sus și oboseam. Trebuia să mă încarc cu energie, cu materiale 

atractive pentru a păstra legătura creată în sala de clasă. Am încercat să găsesc soluții . Geografia 

studiază Pămantul în totalitatea sa (cadrul natural, relațiile care se stabilesc între elementele cadrului 

natural, dar și între acestea și populație, populația sub aspect demografic, socio-economic), motiv 

pentru care această știință recurge la mijloace didactice precum globul și harta geografică. Cu ajutorul 

acestora, elevii vin în contact cu realitatea și depinde doar de măiestria și de arta de povestitor a 

profesorului că elevii să fie transpuși în realitate, să-și imagineze fenomenele și procesele geografice 

prezentate. 

Așadar, cu pași mici, prin împărțirea sarcinilor de lucru, prin încurajarea punerii de întrebări în 

legătură cu conținutul ce urmează a fi predat, prin prelucrarea și interpretarea acestora într-o manieră 

proprie, prin apelul la cunoștințele deja asimilate, prin corelarea informațiilor culese din hărți, 

manuale sau alte surse de informare cu cele pe care le întâlnim în realitate și pe care elevii le pot 

identifica cu ușurință în timpul desfășurării unei aplicații practice în orizontul local, prin culegerea în 

permanență a feedback-ului în vederea sesizării punctelor slabe, a amenințărilor ivite, dar și a 
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îmbunătățirii rezultatelor obținute se pot crea condițiile optime pentru învățare.În acest sens de un 

real folos au fost materialele preluate de pe canalul youtube ,, Lecții Geografie Geography Classes". 

Adaptate fiecărui colectiv au reprezentat materialul suport pentru rezolvarea sarcinilor de lucru din 

sala virtuală și pentru acasă. 

Creta a  fost înlocuită de mouse.Tabla interactivă a permis realizarea schemelor, iar hărțile 

conceptuale au facilitat înțelegerea în profunzime a fenomenelor studiate prin integrarea tuturor 

elementelor componente pe suprafața vizuală dată .Salvarea acestora și redirecționarea  către elevi a 

reprezentat caietul de clasa. Am învățat să partajăm, să creăm grupuri de lucru , să ne respectăm, să 

ascultăm și să intervenim discret în rezolvarea situațiilor-problemă. Am învățat să realizăm  diagrame 

pe site-ul www.bubbl.us și interpretarea a fost mult mai simplă. 

Unele lecții au devenit mult mai accesibile în online.De exemplu la capitolul ,, Vremea și climă" 

am realizat calendarul naturii accesând site-uri cu informaţii despre vreme (http://www.vremea-

meteo.net) și am realizat jocuri de rol. 

De asemenea, prin folosirea hărților interactive în lecții, învăţarea a devenit un proces intuitiv, 

dinamic, asigurându-se întelegerea proceselor din spațiul local/regional/național şi formarea unor 

cunoştinţe ştiinţifice durabile.Integrarea hărților interactive în lecția de geografie poate fi realizată în 

toate etapele lecţiei, indiferent de tipul de lecție. Cele două tipuri de învăţare – indusă (dar susţinută 

de resurse informatice) şi interactivă – pot coexistă, prin folosirea unor strategii de lucru adecvate.  

Elevii au posibilitatea ca prin însușirea cunoștințelor predate, prin integrarea lor în sistemul de 

cunoștințe deja asimilate, prin formarea deprinderilor și competențelor prevăzute de studiul 

geografiei, prin realizarea unor conexiuni între discipline diferite, prin formarea deprinderii de a 

comunica, de a-și expune puncte de vedere argumentate să-și pună în valoare capacitatea intelectuală, 

spiritul de observație și să se pregătească ca persoane active, responsabile în vederea integrării socio-

profesionale. Pentru a evita monotonia am presărat orele de curs cu jocuri geografice online. Mi-au 

fost de ajutor site-urile Wordwall, online.seterra.com, www.profudegeogra.eu, www.toporopa.eu.etc. 

Integrarea quizz-ului în lecția de geografie ușurează procesul de însușire de noi cunoștințe sau 

contribuie la consolidarea celor deja achiziționate și integrarea lor în bagajul de cunoștințe existent 

deja în vederea dezvoltării armonioase a personalității elevilor . 

Să nu uităm să ne recreăm…chiar și virtual. Excursia este un mijloc didactic important care îi 

oferă elevului oportunitatea de a observa, de a cerceta, de a cunoaște în mod direct o mare varietate 

de aspecte din mediul natural. Aceasta înlesnește educarea şi dezvoltarea simţului estetic, stârneşte 

dragostea pentru natură și respectul pentru frumusețile ei, stimulează curiozitatea şi spiritul de echipă 

al elevilor. Se pot organiza excursii virtuale cu ajutorul următoarelor aplicații: Google Expediții, 

Discovery Education, Explorer Național Geographic, Google earth 7, etc. Excursia virtuală 

stimulează imaginația elevilor, le permite să călătorească prin  „timp și spațiu” și să se bucure de 

experiențe inimaginabile.În acest fel elevii se vor implică mai mult în actul educațional și vor înțelege 

mai bine noțiunile teoretice predate. 

Am predat, dar trebuie să și evaluăm. Este importantant că evaluarea să nu fie transformată într-

o probă a ceea ce știe sau ceea ce nu știe elevul; evaluarea are drept scop îmbunătățirea rezultatelor 

elevului pentru că de modul în care este și se simte evaluat elevul depind reușitele sale școlare. 

Evaluarea trebuie să le permită elevilor să-și dezvolte propriul stil de învățare, să-i motiveze, să nu-i 

streseze; aceasta ar trebui să se bazeze pe dialog, să dezvolte capacitatea de gândire și analiză, dar și 

capacitatea de autoevaluare a elevilor. În online rezultatele au fost bune.Am utilizat frecvent  quizz-

urile pentru a reduce semnificativ starea de stres şi emotivitatea elevilor, evaluări individuale/ 

autoevaluarea sau Google Forms. 

Activitățile extrașcolare au fost organizate prin intermediul platformei Adservio unde am creat 

grupuri de lucru,iar apoi pe Messenger și Watshapp am discutat despre modul de realizare, am 

îmbunătățit materialele. Le-am organizat prin intermediul aplicației Padlet sau le-am popularizat pe 

Facebook. 

Am obţinut rezultate și poate ușoare dezamăgiri.Indiferent de situaţie trebuie să fim și dascăli 

și prieteni. Așadar, indiferent de riscurile pe care le presupune sistemul e-learning, consider că ar 

trebuie respectate următoarele reguli: 
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- să se urmărească în permanenţă atingerea obiectivelor propuse;

- să se structureze conţinutul educaţional astfel încât acesta să devină accesibil pentru diverse

niveluri de cunoaştere; 

- să conţină elemente care să orienteze elevul spre o instruire eficientă;

- să stimuleze gândirea independentă;

- să ofere situaţii didactice de autoevaluare,etc. și să nu uităm:  „Şcoala să nu fie nimic altceva,

decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze toţi, în propria lor practică, 

adevărul că învăţând pe alţîi ne învăţăm pe noi înşine”.( Comenius) 

  Bibliografie: 

https://www.elearning.ro/utilizare 

I.Bucăloiu,2020, Experințe de succes la disciplină geografie,Târgoviște;

Cerghit I., 1983, Perfecţionarea lecţiilor în şcoala modernă, Editura Didactică și Pedagogică,

București; 

Cucoș C., 2006, Pedagogie, ediția a ÎI-a, Editura Polirom, Iași; 

https://geografilia.blogspot.com 

https://iteach.ro 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Nechifor Raluca     

Școala Gimnazială Alexandru Macedonski, Craiova 

În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerințe tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școală își poate construi o imagine. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educațional și educaţiei, crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect.  

Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă  la 

particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 

înbunătăți, crea o imagine pozitivă asupra școlii. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor.  

Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, marketingul devine o funcție 

a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii 

educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, 

generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor 

idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor, elaborarea unor 

instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 
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eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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Importanța activităților educative realizate în online 

și promovarea imaginii școlii 

Nedelcu Elena 

Grădinița P. P. 1 Oravița 

Sistemul românesc de învăţământ, odată cu intrarea lui în rândul structurilor de tip european, 

este supus unei abordări cu totul diferite, în condiţiile în care tendinţa este aceea de a acorda instituţiei 

cât mai multă libertate în luarea deciziilor. În acest context, statutul României de ţară europeană îi 

oferă sistemului educaţional posibilitatea de a-şi rezolva problemele majore cu care se confruntă.  

Având în vedere acest aspect, se impune ca fiecare unitate şcolară să vizeze atingerea unor 

obiective privind curriculumul, resursele umane, resursele materiale şi financiare, dezvoltarea de 

relaţii comunitare, obiective circumscrise unei strategii complexe în care să se regăsească domeniile 

pe care comunitatea educaţională le consideră prioritare şi pe care doreşte să le dezvolte 

Şcoala reprezintă principalul cadru instituţionalizat desemnat de societatea umană 

pentru educarea, formarea şi orientarea tinerelor generaţii. Rolul şi statutul şcolii sunt bine definite 

în cadrul mediului social şi se reglează permanent prin interacţiunile constante dintre şcoală 

şi comunitate. Şcoala nu poate să mai fie o instituţie închisă, autosuficientă şi izolată, ci trebuie să fie 

deschisă şi receptivă la mobilitatea socială şi economică a comunităţii pe care o aserveşte. Şcolile 

care duc la bun sfârşit formarea şi orientarea tinerelor generaţii se consideră pe ele însele şi elevii lor 

ca parte a sistemului social ce include familiile şi comunităţile. Cercetările desfăşurate în multe ţări 

arată că atunci când şcolile, familiile şi comunităţile lucrează împreună ca parteneri, elevii sunt primii 

beneficiari 

Şcolile ca instituţii publice în sine, devin într-o mare măsură independente şi intră într-o 

competiţie a performanţei educaţionale, implicit a imaginii publice, pentru atragerea de fonduri şi 

până la urmă de elevi, lucru de care, în acest mediu concurenţial, depinde nu numai evoluţia instituţiei, 

ci chiar existenţa ei. Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea 

unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne, privind actul de învăţământ, 

precum şi asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi competitive. Acest lucru este o 

condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea unei imagini pozitive. Tot mai pregnant apare 

astăzi, necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii atât ca entitate de ansamblu, dar şi a fiecărui 

cadru didactic în parte.  

Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Prevederea 

transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica 

răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, 

forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an 

la an.  

Activitățile educative realizate online au venit ca o provocare pentru majoritatea dintre noi 

aducând un plus educație românești. Promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitate  o 

putem realiza prin prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, 

activităţi extracurriculare şi extraşcolare realizate în mediul şcolar, extraşcolar şi în mediul online;  

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect 

etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media 

în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au 

posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față” sau adecvată unor 
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contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de 

învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare 

este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor 

fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze’. Maria 

Montessori. 
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Învăţare şi inovare în mediul virtual 

Prof. înv. primar Nedelcu Oana Loredana 

Şcoala Gimnazială ,,Ioan Ciurea” Fălticeni, jud. Suceava 

În luna noiembrie, la Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni a avut loc webinarul metodic 

cu tema „ Învăţare şi inovare în mediul virtual”. 

În cadrul acestui webinar au fost prezentate avantaje, dezavantaje si principii ale învăţării în 

mediul virtual. Avantajele şi dezavantajele au fost sintetizate printr-o aplicaţie wordwall. 

Printre avantaje au fost menționate: desfășurarea activităților în condiții de siguranță, exersarea 

competențelor digitale, atractivitate și interactivitate, învățare diferențiată, flexibilitatea învățării în 

mediul online. Dezavantajele au inclus: accesul diferit la tehnologia informațională, echipamente 

tehnologice cu parametri de calitate diferiți pentru utilizatori, dificultăți ale organizării activităților 

online, capacitate redusă de adaptare la tehnologie a copiilor cu vârste școlare mici, competențe 

digitale, de utilizare a echipamentelor tehnologice diferite, expunere mare la mediul virtual. 

Printre principiile învățării online au fost menționate: „flipped classroom” – principiul clasei 

inversate, astfel încât învățarea este centrată pe elev, într-un mediu flexibil, în care elevul explorează 

materiale, resurse, conținuturi recomandate de profesor și consolidate împreună în mediul 

virtual; gamificarea – principiu al predării-învățării eficiente și inovatoare ce promovează învățarea 

prin joc și crearea de jocuri și în mediul virtual; învățarea asincronă – considerată mai flexibilă 

decât învățarea sincronă. Predarea are loc la un moment dat și este păstrată pentru cel care învață să 

participe la un alt moment, ori de câte ori este convenabil. 

Școala online reprezintă o adevărată provocare pentru sistemul de învățământ românesc. 

Explozia de experiențe de învățare la distanță, soluțiile „de moment”, sprijnul ong-urilor sau al 

mediului de afaceri, accesul la instrumente de învățare în online (conferințe SuperTeach, tutoriale, 

webinarii) au susținut încrederea cadrelor didactice că adaptarea se produce odată cu schimbarea 

paradigmei în învățare. 

Au fost prezentate diferite experiențe și instrumente pentru învățarea online: 

Coordonatorul de proiecte și programe educative al şcolii a prezentat Platforma Classroom din 

Google Suite for Education – aplicațiile Google Meet și Jamboard, iar apoi au fost explicate de către 

domnul director al şcolii modalitățile de evaluare interactivă pe baza materialelor video, prin 

intermediul aplicațiilor Edpuzzle (www.edpuzzle.com) și Learningapps-  ce cuprinde module, 

instrumente pentru învățarea interactivă la diferite discipline (https://learningapps.org) 

A fost prezentat de asemenea Software-ul educațional Mozabook, de la manualul în format 

letric la manualul digital, (ww.mozaweb.com) care cuprinde lecții digitale, instrumente și jocuri, 

resurse video și 3D, bibliotecă media, lecții ce pot fi create de profesor). 

Utilizând platformele MozaBook și MozaWeb, furnizate în cadrul evenimentului de lansare a 

programului menționat pregătirii manualelor 3D, profesorii pot accesa gratuit 

resursele: https://sites.google.com/view/manuale3dedp/home#h.1kbyo444zda3 Sunt puse la 

dispoziție tutoriale video referitoare la utilizarea platformei MozaWeb/MozaBook. 

Cum să-ți creezi un cont pe mozaWeb: https://www.youtube.com/watch?v=k4rDUaUxg4s 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1229

http://www.edpuzzle.com/
http://www.learningapps.org/
http://www.mozaweb.com/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fmanuale3dedp%2Fhome%23h.1kbyo444zda3
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dk4rDUaUxg4s


MozaBook – cum să descărcați, instalați și să folosiți cărțile 

interactive https://www.youtube.com/watch?v=oLqaKMajY2E 

MozaWeb – cum să trimiteți exerciții prin Google 

Classroom https://www.youtube.com/watch?v=yWn7DhRI-bY 

MozaBook– aplicații (iOS /Android) https://www.youtube.com/watch?v=oTJThaBtVS4 

O altă component deosebită a fost prezentarea de Instrumentele pentru organizarea / 

monitorizarea activității didactice: Google Drive (dosare virtuale, condica online, chestionare, 

statistici), apoi  Experiențe de învățare online: formularele Google și 

StoryJumper (www.storyjumper.com),,puzzel.org (www.puzzel.org) Kahoot (www.kahoot.com), 

educația muzicală online (https://www.scoala-ioanciurea.ro/educatie-muzicala-on-line) . 

Activitatea a fost apreciată ca o reinventare a modului de predare-învăţare, ca o provocare atât 

pentru profesori cât şi pentru elevi, bucurându-se de toată admiraţia participanţilor, fiind considerată 

o activitate de formare de înalt nivel.
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Promovarea imaginii școlii prin activități online 

Nedianu Ioana- profesor de biologie    

Școala Gimnazială ”Virgil Mazilescu” Corabia- Olt 

Actul didactic presupune desfașurarea de activități formale și nonformale de zi cu zi, realizate 

in școală, în scopul formării la elevi a competențelor de comunicare in limba română și în limba 

străină, competențe de bază in științe și tehnologii, competențe digitale, competența da a învăța să 

înveți, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat precum și cunoștințe și 

expresie culturală. Toate aceste competențe sunt interdependente punând accentul pe: gândirea 

critică, creativitate, inițiativă, rezolvarea problemelor, evaluarea riscurilor, luarea deciziilor si 

gestionarea corectă a emoțiilor. 

   Pentru a realiza toate aceste competențe in demersul didactic, școala are nevoie de 

instrumente precum: 

- spații de studiu adecvate și mijloace didactice modern (cabinete de specialitate), mijloace IT-

computere, videoproiectoare, softuri educaționale; 

- program de studiu flexibil, adaptat vârstei școlare;

- cadre didactice cu o ținută si o formare profesionala maximă, care reușesc să realizeze o

educație individualizată, adaptată particularitaților elevilor folosind mijloace tehnologice adaptate 

strategiilor de predare atractive; 

- derularea de proiecte educative si educaționale cu o deosebită influență formativă asupra

elevilor, dând o alternativă sanatoasă practică si creativă de ocupare a timpului liber. 

Toate aceste componenete educaționale, promovează o instituție de învățământ dând acea nota 

de “școală de succes”.  

Dacă vorbim de promovarea imanginii școlii, am putea spune cu certitudine ca o imagine bună 

a școlii se realizează permanent prin tot ceea ce se desfășoară in școală; cursuri zilnice, activități 

extracurriculare, relații de parteneriat între instituție si partenerii sociali, dar mai ales relațiile 

permanente între actorii educației profesori-elevi-parinți. Iată, prin tot ceea ce se desfășoară intr-o 

școala se formează imaginea bună a școlii promovată atât in comunitate dar și in spatiul larg prin 

derularea de proiecte educaționale locale, județene, naționale, internaționale. 

Dupa o experiență de aproape 1 an școlar de lucru cu elevii mei in online, pot afirma ca in orice 

condiții de lucru atunci cand o faci cu pasiune si dăruire, poți lăsa o amprentă asupra calității actului 

educativ, iar platforma google classroom mi-a oferit toate instrumentele necesare lucrului cu elevii 

mei. Dacă cineva are impresia ca in aceste condiții de studiu online nu putem promova o imagine 

pozitivă a școlii, se inșeală, pentru că in online pe lângă posibila prezență la ore a părinților există 

intalnirile cu părinții online, părinții au posibilitatea sa verifice predarea online, dar și implicarea in 

proiecte educaționale. 

In acest an școlar, de cand lucrăm online, am ales împreună cu elevii mei și părinții lor să 

derulăm un proiect educațional in parteneriat cu Asociația Națională Antidrog, Filiala Slatina, proiect 

numit “Necenzurat”. Acest proiect derulat online are 2 componente: 

1. Componenta educativa a elevilor cuprinde 12 lecții care abordeaza cunoștințe despre

substanțe nocive( droguri, tutun, alcool), dar si relații toxice învățând tinerii tehnici de integrare 

socială cum ar fi: gândirea critică, luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, comunicarea asertivă, 

empatia, confruntarea cu emoțiile, auto-constientizarea. 
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2. Întâlnirile parentale cuprind 3 teme care vor ajuta părinții să-și dezvole abilitățile de a

soluționa conflictele, de prevenire a consumului de droguri, de a consolida relațiile de familie. 

Derularea acesor activități a fost posibilă datorită instrumentelor deținute de google classroom 

precum: întâlnirile online prin meat, prezentări de materiale cu filme educative si scheme; postări de 

materiale didactice însoțite de lecții si filme, imagini; prezentări power-point, jamboard.  

Toate aceste instrumente ale platformei online, mi-au permis desfășurarea activităților într-un 

mod flexibil, creativ, interactiv și într-o atmosferă destinsă. Un alt avantaj al lucrului online este acela 

că materialele rămân postate, iar fiecare elev are posibilitatea sa le revadă oricând ii permite timpul 

in confortul propriu. 

In concluzie, imaginea scolii poate fi promovata in orice condiții oferind beneficiarilor ceea ce 

au nevoie: educație de calitate, individualizarea învățării, accesul la ofertele educaționale, 

promovarea unui comportament moral pozitiv, participarea la activități extrașcolare. 

Această reponsabilitate este in mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează 

greu și se poate pierde rapid. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

prof. înv. Primar Negoi Gica     

Școala Gimnazială “Sfântul Andrei”, Brăila 

În zilele noaste și mai mult decât atât, în perioada dificilă în care ne aflăm, unitatea de 

învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății 

contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul 

comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continuă 

schimbare. 

Unul dintre cele mai importante aspecte este internetul, privit cu reticență inițial, a devenit 

acum, chiar și la noi în școală, un mediu de promovare nelimitat, prin care școala își poate construi o 

imagine. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Școala deține o pagină web care este foarte bine administrată și în care se regăsesc diferite 

resurse destinate atât cadrelor didactice, elevilor, dar și părinților și surse de informare care să vină 

în sprijinul acestora, dar și al persoanelor noi, care doresc să-și facă o impresie despre școala noastră. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. 

Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții 

cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia 

acestea se desfășoară. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

Școala online  

Prof. înv. primar Negru Florica Adriana 

Promovarea imaginii școlii este de o importanță majoră în condițiile în care beneficiarii ofertei 

educaționale sunt liberi să aleagă școala a cărei ofertă se pliază cel mai bine pe dorințele și obiectivele 

acestora. O imagine instituțională pozitivă se poate realiza printr-o bună activitate managerială 

desfășurată de conducerea instituției și prin munca responsabilă și susținută  a cadrelor didactice.   

Revista școlii este un mijloc eficient de popularizare a ofertei educaționale și de informare cu 

privire la baza materială existentă în unitatea școlară, resursele umane și activitățile cultural-educative 

cu caracter ocazional sau permanent care se desfășoară pe parcursul anului școlar.  

Școala online a oferit cadrelor didactice șansa de a desfășura activități la care au avut 

posibilitatea de a participa zi de zi și părinții, ceea ce a dus la o colaborare foarte strânsă între școală 

și familie. În aceste condiții, părinții au putut să aprecieze cu mai multă exactitate calitatea actului 

educațional și să înțeleagă care sunt cerințele școli, în ce măsură poate să răspundă elevul acestor 

cerințe și ce pot să facă ei în calitate de părinți pentru a-și ajuta copiii.  

Modul în care cadrele didactice au organizat activitatea de predare-învățare-evaluare în mediul 

online a dovedit   că școala este pregătită să facă eforturi pentru a răspunde cerințelor comunității. 

Activitatea fiecărui cadru didactic este în măsură să îmbunătățească percepția comunității despre 

școală. Activitatea și rezultatele elevilor sunt și ele indicatori ai performanțelor activității didactice 

de aceea contribuie în mare măsură la formarea unei imagini pozitive a școlii. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectelor de parteneriat oferă ocazii de a promova imaginea 

școlii, de a pune în valoare, baza materială a școlii, creativitatea și munca dascălilor, implicarea 

elevilor și dorința lor de a contribui la dezvoltarea proprie și la dezvoltarea instituției în care învață.  

Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor 

proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al 

beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de școală. Imaginea școlii propusă 

pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul 

fundamental al școlii -instruirea și educarea elevilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne 

profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a învățământului. Esența imaginii unei școli 

ce ar urma să fie promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea 

profesorului.  

De nivelul de pregătire al profesorilor depinde și oferta de discipline opționale pe care o 

promovează școala  și calitatea activităților extracurriculare care trebuie să răspundă nevoilor elevilor. 

Nu în ultimul rând trebuie evidențiată preocuparea profesorilor de a pregăti și îndruma elevii capabili 

de performanță, elevi care participă la concursuri dovedind competitivitate și care, prin rezultatele 

obținute, contribuie la promovarea imaginii școlii. 

Și dacă activitatea de predare-învățare-evaluare s-a mutat în spațiul virtual, tot acolo trebuie să 

prezentăm instituția, să reconsiderăm strategia privind promovarea imaginii școlii în comunitate prin 

realizarea și actualizarea permanentă a paginii WEB a instituției. 
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FENOMENUL DE INADAPTARE ȘCOLARĂ 

Profesor Neguleasa Carmen,     

Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu”, Tg-Jiu 

Termenul de inadaptare şcolară se ĩntâlneşte ĩn literatura de specialitate asociat fenomenului 

rămânerii ĩn urmă la ĩnvăţătură. Un rol important ĩn apariţia fenomenului de inadaptare şcolară ĩl 

joacă relaţiile interpersonale din grupul primar, clasa din care elevul face parte.  

„A vorbi despre relaţiile interpersonale făra a le considera ca fiind determinate şi având o 

desfăşurare ĩntr-un cadru social, ĩnesamnă a ne situa ĩn afara realităţii. Sentimentele noastre sunt mai 

puţin personale decât ne place să credem. Ele sunt comunicabile, adesea contagioase şi dacă le privim 

ne dăm seama că sunt supuse unei condiţionări sociale mai importante decât condiţionarea lor 

biologică.” (J Maisonneuve,1973, apud Elvira Creţu, 1999). 

Ĩn cadrul proceselor ce intervin ĩn relaţiile interpersonale Maisonneuve menţionează două 

categorii: afective şi perceptiv, procese de atracţie şi de recepţie interpersonale. Stabilirea unor relaţii 

interpersonale are la bază spontaneitatea. Ea este definită uneori ĩn legătură cu adaptabilitatea – atunci 

când apare ca un răspuns adecvat la o situaţie prezentă. 

Având ĩn vedere că adaptarea presupune şi ĩn plan social un echilibru ĩntre asimilare şi 

acomodare, este interesant să urmărim modurile de stabilire –  refacere a echilibrului ĩntr-un sistem 

de orientare, exprimat ĩn trei cazuri: 

• realizarea aprecierii atitudinilor persoanelor ca urmare a evoluţiei uneia dintre persoane sau

amândurora; 

• scăderea importanţei acordată obiectului care este cauza tensiunii;

• reducerea intensităţii afective a legăturii dintre persoane.

Cunoscând aceste forme de refacere a echilibrului se presupune că inadaptarea ar putea fi 

transformată ĩn  adaptare, aplicându-se unul sau mai multe din remediile oferite de Maisonneuve. 

Reducerea intensităţii afective dintre persoane este greu de realizat la vârsta şcolară mică. Prin 

urmare, şcolii ĩi revine rolul de factor compensator ĩn restabilirea echilibrului unui elev inadaptat. 

TIPURI ŞI FORME ALE INADAPTĂRII ŞCOLARE 

„Inadaptarea comportamentală a unor elevi vizează, ĩn principal, tulburările de relaţionare a 

elevilor ĩn cauză cu părinţii, profesorii, colegii şi ĩncălcarea regulilor colectivităţii şcolare sau 

extraşcolare” (Tiberiu Rudică, 1998). 

Paleta acestor tulburări este largă, ea cuprinzănd modificări mai puţin grave sub raport juridic, 

dar supărătoare, de tipul: minciună, inconsecvenţă comportamentală, violenţe verbale, copiatul la ore, 

bruscarea colegilor, impertinemţa etc. Există şi inadaptare gravă, de genul: furtul repetat, 

vagabondajul, spargeri sau tâlhărie, consum frecvent de alcool sau droguri etc. 
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Factorii individuali ce duc la inadaptarea  acestor copii ţin de capacitatea personală a fiecărui 

elev de a reacţiona, adică de resursele sale personale, de bogăţia şi calitatea “schemelor de adaptare 

la situaţii’. Aceşti factori individuali pot fi grupaţi, la rândul lor ĩn factori constituţionali, dependenţi 

de ereditate şi de structura neuropsihică ( debilitate mintală, hiperemotivitate, autism) şi factori 

defavorizanţi ai mediului. 

Alături de factorii individuali, există şi factori externi care influenţează atitudini de inadaptare 

şcolară: 

• Deficienţe de climat familial şi de structură familială;

• Sub şi supraaprecierea capacităţilor reale ale elevului ;

• Dezacordul asupra motivaţiilor condiutei elevilor;

• Conflictele  individuale ĩn cadrul clasei de elevi.

Ceea ce ar trebui privit ca un principiu este faptul că elevul nu rămâne un primitor pasiv 

al cerinţelor sau al constrângerilor venite din exterior. El are propriul său sistem de referinţe sau 

preferinţe care uneori au o pondere mai mare ĩn justificarea atitudinilor sale. 

TIPOLOGII ALE INADAPTĂRII ŞCOLARE 

Ĩn ciclul curricular al achiziţiilor fundamentale se poate vorbi de o conturare a tipologiei 

manifestată de elevii ce prezintă caracteristici ale inadaptării şcolare. Tendinţa de a se ĩnchide uneori 

ĩn ei ĩnşişi poate fi fatală pentru ĩntreagă evoluţie socială a persoanei. Dacă intervenţia ĩnvăţătorului 

nu este făcută ĩn timp util, tendinţa de ĩnchidere ĩn sine poate produce schimbări comportamentale 

ireversibile. 

După gradul de expansivitate şi randamentul şcolar, putem grupa elevii cu inadaptare şcolară 

ĩn cinci categorii: (Borugă Bianca, 2009: 

1. inadaptatul super – expansiv;

2. inadaptatul expansiv;

3. inadaptatul temperat;

4. inadaptatul meditativ;

5. inadaptatul indiferent.

Inadaptatul super – expansiv: 

Ĩn această categorie  intră acel elev pentru care,  a sta o oră liniştit reprezintă un efort sporit. De 

obicei, el renunţă uşor la obţinerea unui randament şcolar normal, din cauza instabilităţii sale 

emoţionale. Deoarece are o atenţie distributivă superficială,  el nu reuşeşte să se concentreze suficient 

ĩn efectuarea unor sarcini impuse. El doreşte să fie mereu ĩn centrul atenţie celor din jurul său, este 

sâcâitor, agasant, enervant pentru colegii săi. Deranjează colegii, nereuşind ĩn nici un caz să  devină 

lider. 

Super-expansivitatea sa este temperată, de obicei, ĩntr-un  mediu familiar sever, autoritar,rigid. 

Supus mereu unor oscilaţii comportamentale diferite, familie-şcoală, pare paradoxal că este tratat 

drept “inadaptat” din moment ce el poate să-şi adapteze atitudinea ĩn funcţie de locul unde se 

manifestă. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1236



Inadaptatul temperat 

Ĩn această categorie regăsim elevul care trece aproape “neobservat” printre colegii săi. Este 

politicos dacă este pus ĩn situaţia de a se manifestă ĩn public, ĩn faţa clasei, dar poate deveni 

impertinent ĩn faţa părinţilor – rudelor sale. Se poate ĩntâmpla şi invers: este politicos ĩn familie, dar 

devine arogant ĩn relaţie cu ceilalţi adulţi sau cu colegii. Inadaptatul temperat este cel care manifestă 

inadaptarea cea mai greu detectabilă (şi cea mai greu tratabilă). Situaţia lui şcolară poate să fie de 

nivel mediu sau bună. 

Inadaptatul meditativ 

Elevul aflat ĩn această situaţie participă la activităţile impuse de programa şcolară fără a 

manifesta o opoziţie evidentă. Aici se regăseşte elevul introvertit. El nu tulbură atmosfera clasei, nu 

intervine cu ĩntrebări sau comentarii, lăsându-se ĩn voia reveriei cotidiene. 

El ocupă ĩn sociogramă  o poziţie exterioară nucleului clasei. Nu are alegeri, nu este ales, nu 

este respins, nu respinge pe nimeni. El trăieşte ĩn lumea fabulaţiilor sale. 

Manifestările depresive ĩl pot caracteriza ĩn mare măsură. Fetele trec uşor ĩn starea de plâns la 

orice cuvânt sau ĩntâmplare care le răneşte sensibilitatea aflată mereu la un prag ridicat. 

Situaţia lor şcolară este oscilantă. Uneori răspund bisilabic satisfăcător, alteori răspund strict la 

subiect, fără completări. Se menţine la limita promovabilităţii cu destulă greutate. 

Inadaptatul indiferent 

Aflat la extrema super- expansivului, elevul inadaptat-indiferent, ar putea fi cel cunoscut ca 

“tipic”. Este elevul cu situaţia şcolară alarmantă, aflat la limita promovabilităţii – chiar repetent 

uneori. 

Elevul este dezinteresat total de progresul său şcolar. Ĩn general el aparţine unei familii total la 

fel de dezinteresată (sunt totuşi şi excepţii) de situaţia lui şcolară. Indiferentul poate enerva prin “ 

absenţa sa psihologică” de la orele de curs, neinteresat de colegi, de ĩntâmplările din clasă. 
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Importanţa activităţilor educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii şcolii 

prof. înv. primar Negulescu Laura

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ploieşti 

Starea în care ne aflăm ne-a forțat să participăm la schimbări radicale care presupun adevărate 

șocuri în structura sau funcționarea şcolii prin regândirea utilizării tehnologiei și, implicit, a 

funcționării structurii și culturii școlii. 

Aceste schimbări ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă prin 

înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii și colegii cu întâlnirile mijlocite de 

aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul clasic al 

clasei și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților 

didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări 

perceptive ale paradigmei educaționale. 

Ne luptăm cu mentalități. E foarte greu de scos mulţimea de personalităţi din rutina zilnică. E 

foarte greu pentru că este nevoie de foarte multă empatie din partea fiecărui participant la actul 

educaţional. 

Această nouă abordare a educației este direcționată spre dezvoltarea autoeducației, atât a 

cadrelor didactice, cât și și a elevilor pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate 

în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj 

important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și 

multă determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

Una dintre cele mai mari provocări în această perioadă ale educației este că, de multe ori, ea se 

oprește la transmiterea de informații. Ȋn copiilor, dacă nu se planifică deliberat activități care să 

faciliteze transferul de cunoștințe de la contextul învățării teoretice la cel al aplicării practice tot 

efortul se pierde. Informațiile se memorează temporar, după care intervine efectul uitării și totul se 

pierde. Includerea de activități și exerciții practice într-un curs online facilitează transferul de 

cunoștințe și formarea unor competențe. În plus, implică o învățare activă din partea elevilor, ceea ce 

va face ca învățarea să fie de lungă durată. 

Foarte importante sunt parteneriatele cu familiile. Ele sunt vitale mai ales pentru învățământul 

individualizat. Ca să putem înțelege fiecare copil trebuie să înțelegem în toate formele sale de 

exprimare și în toate spațiile în care el există: la clasă, în extrașcolar, în spațiul de joacă, acasă. Doar 

comunicând cu părinții putem înțelege mult mai bine copilul și ne putem da seama cum să adaptăm 

metodele de lucru ca să ajungem la mintea lui, la sufletul lui și să-i activăm toate abilitățile cu care l-

a înzestrat natura. 

Perioada online-ului a demonstrat că interacțiunea cu copiii este extrem de importantă, mai ales 

în ceea ce privește empatia, acele sentimente împărtășite împreună, înțelegerea celuilalt. Interacțiunea 

am obținut-o prin comunicare individuală cu elevii, după ore, când discutam dacă au reuși să-și urce 

tema pe platformă, dacă au reușit să o înțeleagă, cum au rezolvat-o, cum au găsit metodele noi de 

rezolvare, când îi lăudam că au făcut foarte bine. Am învăţat atât de la elevi foarte multe lucruri, cât 

şi de la părinţi. Am  învăţat că putem colabora chiar şi în online. Cele mai plăcute surprize au venit 

de la elevii timizi care acum au devenit mai activi, depăşindu-şi temerile. 
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Această perioadă a demonstrat cât de importantă este educația, cât de important este să-ți faci 

un program zilnic pe care să-l respecți, cât de important este să îți organizezi spațiul de lucru astfel 

încât să ai tot ce-ți trebuie la îndemână. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PROFESOR, NEGUȚI RAMONA GABRIELA 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. 

Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de 

consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării 

unui parteneriat bine consolidat, bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un 

ansamblu de metode și tehnici științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum 

și previziunea pieței. 

De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune 

asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul 

educațional, crearea de concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor 

generate de practică, experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a 

comportamentului consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 

așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, 

folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătății crea o imagine 

pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 

specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală Prin combaretea violenței din unitatea 

școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și 
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a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a 

școlii. 

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  

. 
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OFERTA GRĂDINIȚEI 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ         

AN ŞCOLAR 2020-2021 

Prof. înv. preșcolar Neluța OPREA 

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu 

Structură - Grădinița cu P. P. Nr. 7 Focșani 

Nimic nu e mai frumos, mai îmbucurător si mai înălţător pe lume decât să ocroteşti un vlăstar 

firav, să-l educi, să-l vezi crescând mare şi să poţi spune: “O parte din viaţa mea există in sufletul lui 

micuț!” 

VIZIUNE  

Grădiniţa noastră, îşi propune crearea unui climat socio educational 

adecvat unei pregătiri de calitate, a unui mediu democratic şi creativ 

pentru satisfacerea nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor,  

asigurând egalitatea de şanse și nu discriminare. 

MISIUNE 

Promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul egal pentru toţi 

copiii, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă religioasă, 

din perspectiva formării de abilităţi, competenţe, atitudini şi valori necesare unei inserţii şcolare. 

VALORI ÎN CARE CREDEM 

CALITATE 

PROFESIONALISM 

SPIRIT DE ECHIPĂ 

CREATIVITATE 

RESPONSABILITATE 

IMPLICARE, TOLERANŢĂ, EGALITATE DE ŞANSE

 PREZENTARE 

FORMA DE FINANŢARE:  bugetară 

LIMBA DE PREDARE – română 

CADRE DIDACTICE –titulare,cu gradul didactic I, II, definitivat, cu studii superioare. 

TIPUL CURRICULUMULUI      

Alternativa educaţională: Metoda proiectelor integrate 

TIPUL PROGRAMULUI   - prelungit 

STRUCTURA GRUPELOR: grupe alcătuite pe categorii de vârstă 

• Instituţia funcţionează cu program prelungit având  toate  grupele cu  predare  în alternativa

metodelor /proiectelor integrate 

• Desfăşurarea  activităţilor  seface  conform curriculumului  naţional prin

metodologia alternativei în centrele: 

●ARTĂ

● BIBLIOTECĂ

● ŞTIINŢE

● JOC MANIPULATIV
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●JOC DE ROL

● CONSTRUCŢII

● NISIP ŞI APĂ

ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE: 

• celebrarea unor sărbători naţionale prin activităţi online cu invitaţi,concursuri

județene,interjudețene,regionale, intergrădinițe,  naționale, internaționale 

• expoziţii pe diverse teme online

• vizionări spectacole,teatre online

• proiecte de parteneriat

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE: 

Domeniul Limba si comunicare (DLC)

Domeniul Om si societate     (DOS)

Domeniul Științe (DȘ1+ DȘ2) 

Domeniul Estetic și creativ (DEC)     

Domeniul Psihomotric (DPM) 

OPȚIONAL 

Lectură,  Educație financiară ,  pictură 

Limba engleză 

Dans popular, dans modern 

Sport, mişcare 

Calitate, eficienţă, colaborare! 

Asigurarea unui act educaţional de calitate, care să contribuie la formarea unei personalităţi 

autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi, care să 

se adapteze uşor la regimul activităţii  şcolare şi la orice situaţie în viaţă; 

Implicarea părinţilor în viaţa grădiniţei ca parteneri activi în educaţia copiilor; 

Promovarea toleranţei şi respectului reciproc în rândul personalului grădiniţei şi a copiilor; 

Oferirea de şanse egale de pregătire şi afirmare tuturor copiilor indiferent de naţionalitate, 

rasă, sex, convingeri religioase, stare socială sau materială; 

Implicarea comunităţii în activitatea din grădiniţă, promovarea valorilor locale; 

VĂ ASTEPTĂM CU DRAG ÎN GRĂDINIȚA NOASTRĂ 
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ACTIVITĂȚILE ONLINE - UN DEMERS IMPORTANT 

ÎN PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Profesor: NEMEȘ LILIANA DANA    

COLEGIUL MIHAI VITEAZUL INEU-ARAD 

Fără o educație solidă, nu putem vorbi de transmiterea unor valori necesare dezvoltării unei 

națiuni. Prin urmare, educația își propune să-l transforme pe adolescentul de azi,  în adultul de mâine, 

urmând anumite reguli, dar acest demers presupune mai întâi valorizarea adultului prin oferirea de 

exemple pozitive.  

Desigur că orice școală își propune să fie în pas cu dezvoltarea societății, să se racordeze 

demersurilor de a face față unor provocări din ce în ce mai complexe.  

Una dintre aceste provocări actuale este școala online, în condițiile în care am asistat la cea mai 

mare criză a comunicării, datorită pandemiei. 

Dacă reflectăm asupra comunicării online, putem observa cu ușurință o redimensionare a 

factorului uman, în sensul că internetul a intrat în viața școlii cu pași repezi, răspunzând cerințelor 

beneficiarilor și creând un mediu alert, dinamic și competent. Este evident faptul că imaginea școlii 

se construiește și prin această interfață a educației: comunicarea online.  

Pornind de la o analiză de nevoi, se pot stabilii coordonatele de dezvoltare ale școlii, direcțiile 

prin care beneficiarii direcți sau indirecți își aduc aportul la personalizarea ofertei educaționale. 

Revenind la sistemul online, se constată anumite avantaje ale acestuia, printre care se pot 

enumera: flexibilitatea, o anumită lejeritate în receptarea informației, adaptabilitatea la diversele 

ritmuri de învățare.  

Concretizând, Colegiul Mihai Viteazul din orașul Ineu, județul Arad, a înțeles încă de la început 

importanța valorizării educației online, prin implicarea tuturor factorilor umani, de la elevi și părinți, 

la dascăli și alți parteneri educaționali. Astfel, prin intermediul platformei Classroom, toți profesorii 

au asigurat motivarea elevilor de a trece la un alt tip de educație, adaptată particularităților acestora, 

individualizată, folosind mijloace atractive, creative și diversificate, atât în predarea conținutului 

științific,cât și în evaluarea elevilor.  

Nu numai acest aspect a determinat crearea unei imagini pozitive asupra școlii, ci și exemplele 

de bună practică, diferitele lecții demonstrative, proiectele, mobilitățile Erasmus, parteneriatele dintre 

părinți-școală, dintre partenerii economici și școală.  

Implicarea elevilor în realizarea de materiale video, cu ocazia diferitelor evenimente culturale, 

a reprezentat un plus de valoare adus actului educațional, o contribuție importantă la promovarea 

imaginii pozitive a școlii. 

Rezultatele elevilor precum și implicarea lor în diversele activități din școala online au fost 

publicate în ziarul local, ca dovadă a faptului că în acest colegiu munca în echipă dă roade doar atunci 

când reprezintă rezultatul unui efort colectiv, bine determinat.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/educatie-bazata-pe-valori

2. https://proform.snsh.ro/campanie-online/valorile-promovate-de-scoala-romaneasca

3. http://fto.ro/altarul-reintregirii/Scheau
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Promovarea imaginii şcolii / Şcoala online 

Prof. înv. primar: Nica Alina Carmen

Şcoala Gimnazială Rotunda 

Promovarea imaginii unei unităţi şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între 

cei trei parteneri educaţionali: şcoală, elevi, părinţi. 

Educaţia este obligatorie, dar din fericire nici o instituţie nu poate forţa alegerea. ,,Clientul” 

este liber să aleagă. Această dependenţă a şcolii de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să 

depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, 

şcoala trebuie să aibă  capacitatea şi să fie pregătită de a adapta programul educaţional la nevoile în 

schimbare ale ,, clienţilor”. 

Pentru a reuşi o instituţie educţională are nevoie să  se adapteze mediului complex şi în continuă 

schimbare. Formarea imaginii unei şcoli se poate realiza aplicând o anumită ,,politică” ce ţine ,pe de 

o parte de stilul managerial al conducătorului şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi:

cadre didactice.

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză ce afectează şi educaţia, aceasta fiind pusă în faţa 

unei noi provocări: cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorităţi, părinţi, 

încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a distanţării  sociale, în care procesul educaţional trebuie 

să se desfăşoare în mediul online. Dincolo de dificultăţi, lipsuri şi decizii impuse peste noapte, 

majoritatea unităţilor de învăţământ s-au adaptat cu succes noilor metode de învăţare online, 

considerând că este important să se pregătească pentru şcoala viitorului: şcoala online. 

Personal, am început prin a studia tutoriale pe internet despre folosirea unei platforme de 

învăţare, apoi i-am ajutat pe părinţi să utilizeze platforma. Din dorinţa de a evolua, de a transmite 

elevilor conţinut informaţional nou, am ales să particip la programe de formare profesională, să mă 

documentez, să accesez materiale existente pe diverse medii de stocare, să descarc materiale didactice 

găsite pe diferite site-uri educaţionale, să parcurg etapele necesare dezvoltării personale, să creez teste 

online, bareme de corectare care să uşureze munca didactică.  

În activitatea didactică am folosit telefonul şi calculatorul ca suport pentru obţinerea abilităţilor 

de lucru. Încet, împreună su părinţii, ne-am adaptat la învăţarea online, încercând să fiu cât mai 

creativă şi flexibilă cu programul şi nevoile copiilor şi ale părinţilor. Am susţinut lecţii interactive pe 

platforma de învăţare, le-am dat elevilor multe provocări practice şi am învăţat şi eu ,ca profesor 

foarte multe lucruri noi. Mai greu a fost cu elevii care nu dispun de baza materială necesară participării 

la activităţile online, pentru care a trebuit să pregătesc materiale didactice care să sprijine învăţarea, 

sarcina de a fi lucrate şi valorificate revenind aproape în totalitate părinţilor. 

În concluzie, tehnologia poate susţine procesul de învăţare, promovând imaginea unei unităţi 

de învăţământ, dacă este folosită pentru a stimula gândirea logică, pentru a permite facilitarea 

accesului la resurse şi opinii diferite. Utilizarea noilor tehnologii deschide oportunităţi în procesul de 

predare-învăţare-evaluare, dar creează  de asemenea, provocări pentru dezvoltarea profesională şi 

formarea profesorilor. 

Cu toate acestea, în această revoluţie tehnologică nu trebuie ignorat un aspect: educaţia trebuie 

să fie centrată pe învăţarea elevilor, nu pe tehnologie. Implicarea, motivaţia, învăţarea centrată pe 

elev, interactivitatea şi colaborarea sunt îmbunătăţite prin tehnologie, dar sunt posibile şi fără aceasta. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PROF. DR. NICA ELENA LOREDANA 

C. N. I.  ”MATEI BASARAB”, RM. VÂLCEA

Obiectivul general în promovarea imaginii școlii, este de a crea o imagine pozitivă a instituției 

și a ceea ce reprezintă sistemul de învățământ în comunitate. 

Obiective generale ale unui plan de promovare a imaginii școlii:  

-Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate;

-Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a

exemplarelor de bună practică în managementul instituţional;  

-Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea

acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional;  

-Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice;

-Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, integrarea elevilor pe

piaţa muncii, susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea elevilor în alte 

abilităţi;   

-Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală; 

-Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de

descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei; 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii.  

Şcoala nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-

şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

Pentru o bună promovare a imaginii şcolii aceasta trebuie să cuprindă toate formele de 

comunicare şi activităţile pe care şcoala le poate desfăşura pentru a atrage grupurile -ţintă prin 

educaţia oferită.  

Promovarea imaginii unei şcoli reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.  

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii şcolii noastre au fost: 

-difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale,

baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare şi extraşcolare; 
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-consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel

local, judeţean, regional, național în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei 

educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale;  

-desfăşurarea de proiecte de voluntariat cu diferite instituţii din judeţ (şcoli din mediul rural

,case de copii, asociaţii); 

-promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale:presă locală scrisă, internet,prin

folosirea site-ului şcolii şi a blogului ,la marea majoritate a claselor; 

-foto- expoziţii cu activităţile desfăşurate la clasă \ în şcoală.

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional.  

Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate formele de acțiuni 

turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte instituții Activitățile extracurriculare 

dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de 

învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la 

nivel local, cât și județean sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în 

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 

să permită stimularea creativă a elevilor.  

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
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Promovarea imaginii școlii 

Activitățile educative realizate în online 

Prof. Nica Nicoleta         

Sc. Gimnazială Voievod Litovoi, Tg-Jiu 

Imaginea unei instituții este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este inclusă în totalitatea 

bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, 

imaginea se gestionează, se administrează la fel ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent 

de natura acestuia. O imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și 

asupra percepției în rândul publicului larg 

Imaginea unei școli este ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei identități specifice 

de către toți actorii implicați în activitățile școlare-profesori, elevi, părinți, autorități, mass media. 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei educative, 

performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei strategii 

de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar 

și de orizontul de așteptare.  

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 

emoțională, estetică, fizică a elevilor.  

Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de 

absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de elemente ale 

culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale, ritualuri, 

ceremonii). al comunității. Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea 

procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. 

Unele dintre motivele de îngrijorare ale părinților în perioada educației on line sunt gestionarea 

timpului petrecut acasă, pentru a susține activitatea școlară a copiilor, pentru a nu le permite să stea 

prea mult timp în fața televizorului sau a computerului și pentru a nu abuza de internet fără un scop 

anume. De asemenea, copii vor fi supărați deoarece aceștia nu se pot întâlni și juca cu prietenii lor. 

Deși trecem printr-o perioadă nu foarte plăcută, putem profita de ea, ajutându-i pe copii noștri să 

combată plictiseala prin activități care îi vor ajuta să se dezvolte. 

Şcolile aleg să comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, prin intermediul site-urilor 

sau blogurilor şcolare, al forumurilor (de regulă oficiale sau consacrate, ale inspectoratelor etc.), dar 

şi prin intermediul reţelelor de socializare 

O imagine bună a instituției se poate realiza și în sistem on line prin anumite activități menite 

să atragă copiii și să liniștească părinții. 

In primul rând trebuie să informați permanent părinţii despre evoluţia copilului, intențiile 

viitoare ale școlii, studii și articole științifice care să le aducă siguranță sau o stare de confort psihic. 

Organizați săptămânal întâlniri de durată redusă numai cu părinţii, pentru consultare și sprijin. 

E bine să stabiliți 2-3 întâlniri sincron pe săptămână, la ore diferite, astfel încât să poată participa cel 

puţin o dată fiecare copil; oferiți feedback pentru activitatea săptămânii și extrageți de la copii 

propuneri pentru temele următoare de studiu. 

Creați un fişier pentru consilierea părinţilor, unde să publicați diverse teme de interes și să 

oferiți răspunsuri la întrebările adresate. 
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Oferiți copiilor posibilitatea de a alege teme de studiu, pentru proiecte individuale, pe care să 

le aprofundeze cu sprijinul familiei. Puteți folosi în acest caz abordarea învățării inversate. 

Propuneți activități în care să faceți apel la cărți pentru a trezi interesul pentru lectură și 

informație, pentru frumusețea limbii române. 

Valorificați în activitățile cu copiii textele cu tâlc, învățăturile moralei creștine, valori precum 

bunătatea, corectitudinea, ajutorarea, respectul. 

Utilizați în activitățile cu copiii jocuri interactive create pe platforme on-line, accesibile atât 

copiilor cât și părinților (Wordwall, LearningApps), puzzle-uri (JSPuzzles), jocuri distractive, 

familiale etc. 

Sugerați părinților să pregătească împreună cu copiii pastă pentru modelaj (cocă de jucărie din 

faina, sare, apă), oferindu-le rețeta și sugestii de lucru. 

Oferiți sugestii de tehnici interesante pentru desen și pictură: amprentarea (folosind cartof sau 

bețișoare de bumbac), copierea, redarea unor obiecte/plante/animale din mediul apropiat, pe care le 

pot vedea în momentul activității. 

Elaborați și oferiți copiilor și părinților materiale documentare simple, prezentări sau filme 

accesibile vârstei copiilor, cu conținut științific pe diverse teme. 

Trimiteți părinților înregistrări cu povești citite de cadru didactic, astfel încât copiii să le asculte 

în diferitele momente de răgaz de acasă. 

Iată câteva idei de activități ce le pot desfășura copiii în această perioadă 

•Vizite virtuale la muzee celebre din lume

Din ce in ce mai multe muzee din lume oferă tururi virtuale gratuite.

•Exista o mulțime de site-uri si aplicații de telefon care oferă acces la cursuri din domenii

variate. Mai ales adolescenții pot beneficia de pe urma acestor cursuri, având ocazia de a descoperi 

cum arata cursurile predate la universitatea celebre din lume. 

• Site-ul dedicat copiilor de către NASA, unde copiii pot afla o mulțime de lucruri despre

activitatea organizației, pot descoperi detalii despre misiunile de explorare a spațiului cosmic, pot 

descărca fise si cărți online si pot descoperi multe activități si jocuri online. 

• Site-ul National Geographic pentru copii - la fel ca versiunea NASA pentru copii, site-ul oferă

o mulțime de materiale adaptate copiilor. Va fi nevoie sa le explorați împreuna, pentru a-l ajuta pe

copil sa le înțeleagă, fiind in limba engleză.
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Importanța activităților educative realizate în online   

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Nichita Mariana 

A trecut aproape un an de cand activitatea educativa s-a mutat din scoala clasica, o institutie 

unde elevi si profesori se deplasau zilnic, in scoala virtuala, o institutie unde elevi si profesori isi 

desfasoara, vizibil sau ascunsi in spatele unor buline colorate, actul educativ in fata unor ecrane. Am 

invatat si ne-am adaptat din mers, dar oare cum putem depasi bariera ecranului pentru a deveni vizibil 

in fata unei comunitati, pentru a promova institutia scolara in care ne desfasuram activitatea? 

Era flyer-lor pentru promovarea imaginii scolii pare a fi apus, ea fiind inlocuita de era digitala. 

Internetul, retelele sociale si clipurile video par a fi cheia succesului pentru realizarea concursurilor, 

proiectelor si a simpozioanelor, crescand astfel notorietatea celor implicati, si deci in consecinta si a 

scolii pe care o reprezentam. 

Este cunoscut faptul ca generatia actuala apreciaza din ce in ce mai mult continuturile video, 

care au un impact din ce in ce mai mare. Este vorba de transmiterea in direct, in live streaming, pe 

Snapchat, Twitter, Instagram sau Facebook. Un video in direct poate permite de a arata scoala, 

dotarile, atmosfera, in aceeasi maniera in care ar fi avut loc Ziua Portilor Deschise. 

Cum formatul video este extrem de placut de elevi, Youtube ramane platforma video cea mai 

cunoscuta. Iar Youtube nu este rezervat exclusiv divertismentului, el fiind si o sursa de informare, 

intrucat numeroase formari online au ramas drept dovada, formari sustinute de colegii nostri din 

propria scoala. Exista si scoli care utilizeaza deja Youtube pentru a propune clipuri video pedagogice 

de tipul MOOC.  

Crearea unui grup pe retelele sociale in vederea promovarii activitatii scolii reprezinta un alt 

mijloc de a castiga renume in comunitate. Infiintarea unui grup de absolventi pe LinkedIn unde sa 

domneasca sentimentul apartenentei, reusita, mandria incurajeaza viitorii elevi de a urma cursurile 

aceleasi scoli. 

Universul digitalului evolueaza si se dezvolta fara incetare, motiv pentru care trebuie sa 

ramanem informati constant pentru a putea tine pasul cu ultimile noutati. 
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PROMOVAREA SCOLII GIMNAZIALE INV. NICOLAE ISPAS, CLONDIRU 

Prof. inv. prescolar Nicolae Gabriela-Alexandra 

Promovarea imaginii unitatii noastre scolare, Scoala Gimnaziala Clondiru din judetul Buzau, 

reprezinta o prioritate pentru o buna colaborare intre cei trei parteneri educationali:scoala, elevi, 

parinti. 

Satul Clondiru este un sat în comuna Ulmeni din județul  Buzău, Muntenia, România. Se află 

în vestul județului, la poalele dealurilor Istriței. 

Imaginea unei institutii educationale este determinata de un ansamblu de criterii, reguli si 

interpretari care sunt structurate de-alungul timpului si transmise prin traditie, modificate si 

imbogatite succesiv cu elemente  noi acceptate si asimilate de comunitate 

Formarea imaginii unei institutii se poate realiza aplicand o anumita politica, ce tine pe de o 

parte de stilul managerial al conducatorului institutiei, iar pe de alta parte de activitatea desfasurata 

de angajati. Tin sa precizez cateva cuvinte despre managerul nostru, D-l Zaman Catalin, fost elev al 

Scolii Gimnaziale Inv. Nicolae Ispas, actual profesor si director de limba si literatura romana in 

Scoala Clondiru, este un productiv si orientat spre rezultate, este un bun comunicator, asculta activ si 

impartaseste informatii, sprijina dezvolatrea profesionala si performantele a profesorilor, drept pentru 

care elevii din Scoala Gimnaziala Clondiru au absolvit cu note de zece evaluarea natioanala in 

sesiunea iunie 2020. 

MISIUNEA SCOLII 

Sa ofere educatie la standarde de calitate , prin centrarea invatarii pe elev, pentru desavarsirea 

intelectuala, morala si profesionala a elevilor, in vederea adaptarii continua a societatii, conditie 

esentiala a progresului economic si cultural. 

Scoala noastra este deschisa pentru toti cei care au nevoie de educatie, in opinia noastra educatia 

nu este un privilegiu pentru cativa, ci este un drept al tuturor. 

Avem ca prioritate pregatirea elevilor pentru o lume in schimbare, formandu-le capacitati, 

deprinderi si competente care sa le permita sa-si gaseasca locul si menirea sociala. 

Sa respectam fiecare elev, oricat demodeste ar fi rezultatele scolare, identificand atuul si 

aptitudnile fiecaruia pentru a le putea valorifica. 
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Scoala noastra accepta rolul de initiator/sustinator si catalizator al comunitatii, de continuator 

al traditiilor locale. 

Urmare a definirii misiunii, viziunea Scolii “Inv. Nicolae Ispas”, Clondiru este urmatoarea: 

“O scoala comunitara, o scoala pentru toti.” 
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Promovarea imaginii școlii prin intermediul activităților educative 

în mediul online 

Prof. Olivia Nicolae    

Liceul “Charles Laugier” Craiova, jud. Dolj 

Îmbunătățirea și promovarea imaginii scolii în cadrul comunității a devenit o prioritare in 

sistemul de învățământ, școlile urmărind derularea cât mai multor unor activități de marketing 

educațional. In cadrul acestora un loc important îl au activitățile educative realizate si promovate  in 

mediul online întrucât toate aceste activități educative sunt evaluate de beneficiarii primari, secundari 

si terțiari ai educației și prin urmare desfășurarea și promovarea acestora devine extrem de importanta  

în vederea realizării și optimizării unei imagini favorabile a școlii în comunitatea locală. Devine astfel 

o prioritate implicarea întregului personal din școală: manageri, cadre didactice și elevi pentru

determinarea celor mai potrivite metode și mijloace de promovare instituțională.

Derularea activităților educative in cadrul scolii reprezintă, alături de activitatea curriculară,  

unul dintre cele mai importante aspecte pe care beneficiarii educației le iau în considerare atunci când 

analizează alegerea unei școli sau a alteia. 

In principal, activitățile educative urmăresc  realizarea descoperirea si dezvoltarea de aptitudini, 

talente, cultivarea unui stil de viață adecvat și stimularea creativității elevului. Corelarea obiectivelor 

instructiv – educative cu aspectul ludic al activității va conduce la activități extra-curriculare și 

extrașcolare de succes. Pe lângă autodisciplina, elevii “învață sa învețe”, să devina mai responsabili, 

să își dezvolte gândirea critică și să se pregătească  pentru viață.  Activitățile educative ajuta astfel  la  

implicarea elevilor în activități socio-culturale cat mai variate, la o integrare mai buna  în mediul 

școlar, la sporirea motivației pentru reușita școlară în ansamblul ei, la dezvoltarea  talentelor 

personale, precum și la dezvoltarea spiritului civic.  

Dar ce avantaje are promovarea imaginii scolii prin intermediul activităților educative in mediul 

online? 

In primul rând, mediul online permite promovarea cu rapiditate și costuri minime a unei imagini 

instituționale pozitive în comunitate. In prezent folosirea calculatorului și a internetului au devenit o 

necesitate, astfel că majoritatea publicului larg deține acces la internet, informația poatand ajunge la 

grupul țintă in timp real prin intermediul media și a social-media. 

In al doilea rând, elaborarea si promovarea  unor proiecte derulate de către instituție, care să 

vizează multiplicarea experienței pozitive și a exemplarelor de bună practică, poate conduce la 

identificarea unor posibile colaborări viitoare și la atragerea de noi beneficiari direcți ai educației. 

In plus, prezentarea in mediul online a unei ofertei educaționale adecvate,  prin diversificarea 

și flexibilizarea acesteia în funcție de nevoile beneficiarilor procesului educațional și cele ale 

partenerilor, incluzând aici și oferta activităților extra-curriculare si extrașcolare, va demonstra 

elevilor,  părinților colaboratorilor, cât si și întregii comunități, faptul ca instituția este capabilă să se 

adapteze nevoilor de pe piața muncii, îmbinând activitățile formale cu cele non-formale și sa își 

armonizeze oferta de servicii educaționale și formare permanentă cu nevoile specifice identificate în 

unitatea școlară și comunitatea locală. Instituția va putea să expună viziunea și modul concret  în care 

alege prioritățile pe care dorește să le promoveze în mediul educațional. 
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Promovarea in mediul online prezinta si avantajul de a putea măsura si controla impactul pe 

care îl are strategia de promovare a imaginii scolii, putem avea o analiza a numărului de vizualizări, 

a vârstei si intereselor celor care accesează materialele, putem corecta imediat eventualele erori și  

adapta oferta astfel încât sa îmbunătățim imaginea instituției printr-un proces continuu. 

In concluzie, prin utilizarea unui marketing educațional axat pe conținutul educativ, școlile vor 

atrage beneficiarii direcți, vor face instituția  mult mai cunoscută și vor putea primi  un feed-back real 

din partea comunității care va sta la baza propunerilor de îmbunătățire a  instituției si, respectiv,  de 

a imaginii  acesteia. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

AUTOR: NICOLĂESCU OCTAVIA- MĂDĂLINA 

Promovarea imaginii unităţii de învățământ în care ne desfîșurăm activitatea, reprezintă o 

prioritate pentru o buna colaborare dintre cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari/ elevi-

părinţi. 

Ar trebui ca școala să se adapteze la marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, 

realizând trecerea de la un sistemul educațional vechi la unul modern, actual. 

O școală trebuie să producă și să ofere ceea ce se cere în momentul actual, să-și orienteze 

activitatea în funcție de așteptările elevilor și ale părinților acestora. Școlile nu pot alege mediul în 

care să funcționeze, dar pot să acționa asupra lui. Cea mai eficientă metodă de a face aceasta este de 

a adapta educația la așteptările și nevoile clienților școlii. Este vital ca școala să fie receptivă la 

continua schimbare a nevoilor și intereselor acestora, altfel alege riscul de a pierde locul pe piață. 

Elevii au acces la informații digitale, însă nu obișnuiesc săutilizeze această modalitate de a învăța și 

acest lucru reprezintă un motiv în plus pentru utilizarea unui număr restrâns de soluții și aplicații 

digitale în realizarea activităților didactice online. Cu toate acestea, desfășurarea activităților online, 

aduce deopotrivă și mari beneficii: 

• O eficiență crescută în îndeplinirea misiunii instituției.  Alegerea de a recurge la activități

online, oferă instrumentele pentru a compara ceea ce instituția face actualmente cu misiunea și 

obiectivele stabilite.  

•Crește satisfacția publicului și a pieței servite. Dacă instituția eșuează în dezvoltarea de

programe satisfăcatoare pentru nevoile elevilor, părinților  și altor persoane implicate, impresiile 

negative nu vor ezita să apară; 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui e-mail sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară.  

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie: educație 

de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, 

reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități 

extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului, 

folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra 

școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional. 

O educație de calitate este rezultatul unui efort ddepus de către întreg colectivul de cadre 

didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a unității școlare. 
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115 ANI DE ISTORIE LA VATRA LUMINOASĂ 

Nicolaidi Cătălin și Lesneanu Iulian

1. Statutele Fundației „Vatra Luminoasă Regina Elisaveta”

În anul 1906 a luat fiinţă Societatea „Vatra Luminoasă Regina Elisaveta" sub patronajul direct 

al Reginei Elisabeta. Această fundație era una particulară fiind proprietatea Majestății Sale Regina 

Elisabeta și putea fi lăsată moștenire urmașilor.  

De-a lungul anilor au fost create mai multe regulamente de funcționare pentru Fundația„Vatra 

Luminoasă”. În acest articol ne vom îndrepta atenția către primul regulament, intitulat „Statute”. 

Acesta a fost publicat încă din anul 1907, înainte de construcția azilului de la Vatra Luminoasă. 

Din „Statute” reiese că scopul Fundaţiei era să adune toţi „orbii” din ţara, să le ofere un loc în 

care să stea şi să înveţe meserii folositoare şi astfel să îşi poată câştiga existenţa. Pe lângă muncă, 

Fundaţia se ocupa şi de educarea spiritelor prin prelegeri şi conferinţe alături de activităţi legate de 

cultura generală şi de scrierea braille. S-a mai pus accentul pe muzică. A fost avută în vedere şi o 

bibliotecă in scriere braille.  

Un capitol important era dedicat primirii în azil. Puteau fi primite persoane indiferent de sex, 

religie sau naţionalitate, până la vârsta de 40 de ani. Cei care stăteau în azil nu trebuiau să plătească 

nimic. Era specificată clar şi modalitatea de internare în azil. O scrisoare era adresată direcţiunii 

„Vetrei Luminoase”. Aceasta trebuia să conţină o descriere a celui care dorea să fie internat. Pe 

lângă aceasta mai trebuiau un act de naştere sau de botez şi o adeverinţă medicală din care să rezulte 

că nu avea boli contagioase.  

În primă fază primirea era temporară, pe o perioadă de şase luni. După această perioadă era 

nevoie de aprobarea Majestăţii Sale pentru internarea definitivă .Existau şi anumite condiţii în care 

unii nevăzători nu erau primiţi; dacă erau incapabili să facă o muncă folositore comunităţii, dacă 

aveau o boală molipsitoare sau dacă „par a nu avea creierul normal organizat”.  

Cei instituționalizați puteau să părăsească „Vatra Luminoasă” prin cerere proprie sau dacă 

aveau un comportament inadecvat, puteau fi daţi afară. Aceste aspecte sunt foarte importante pentru 

întreaga activitate a Fundaţiei pentru că arată calea pe care o doreau pentru ajutorarea nevăzătorilor. 

În perioada înfiinţării, pentru nevăzători a fost lansată şi o lozinca mobilizatoare publicată prin afişe 

şi ziare: „Daţi o para pentru Vatra".  

Fundaţia avea tot sprijinul Reginei Elisabeta şi practic depindea de aceasta. Majestatea Sa 

numea un director care se ocupa de administraţia şi bunurile Fundaţiei. Acesta răspunde direct în 

faţa Majestăţii Sale şi avea nevoie de acordul personal al acesteia în orice act juridic la care vroia să 

purceadă. Primul Director al „Vetrei Luminoase” a fost numit Robert Monske. Directorul 

reprezenta Fundaţia in relaţiile cu alte persoane.  

Practic el conducea şi supraveghea totul. Avea mai multe împuterniciri, de la angajarea şi 

concedierea personalului până la cumpărări şi vânzări de orice fel. Trebuia creat un regulament de 

ordine interioară. Exista şi o comisie de cenzori care verificau în fiecare trimestru activitatea 

Directorului Vetrei Luminoase. În fiecare an trebuia publicat un raport de activitate.    

Chiar dacă a susținut o cauză nobilă și a avut tot sprijinul Majestății Sale Regina Elisabeta, 

Fundația „Vatra Luminoasă” nu a reușit să își ducă la bun sfârșit, în totalitate, planurile inițiale. Din 

cauza dificultăților financiare, cea mai importantă realizare a Fundației, Azilul „Vatra Luminoasă 

Regina Elisabeta” a fost cedat. După un schimb de scrisori între Casa Regală a României și Primul-
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ministru din acea perioadă, Ion I. C. Brătianu, Azilul a trecut în proprietatea statului român în anul 

1909. Astfel a început implicarea statului în situația deficienților vizuali din România. 
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Proiecte inovative într-un an atipic 

Prof. Nadina C. NICOLICU     

Liceul Tehnologic „Lorin Sălăgean” Drobeta-Turnu-Severin 

Liceul Tehnologic „Lorin Sălăgean” din Drobeta Turnu Severin este beneficiarul a două 

granturi din partea Ambasadei SUA la București destinate implementării proiectului pentru elevi 

„English Language Program for Youth” și a cursului de formare pentru profesori „Confident Teacher, 

Well-off Community”. Deși, la prima vedere, poate părea aproape imposibilă implementarea unor 

proiecte când ușile școlilor s-au închis, atunci când există voință nimic nu poate sta în calea dascălilor 

devotați și dedicați care se adaptează din mers la noua normalitate.  

Proiectul ”English Language Program for Youth”, așa cum îi spune și titlul, este un program 

dedicat tinerilor, de-a lungul căruia aceștia învață limba engleză americană și aprofundează sau își 

îmbogățesc cunoștințele despre Statele Unite ale Americii. Temele abordate sunt dintre cele mai 

diverse și vizează istoria, societatea, civilizația, cultura americană, iar sesiunile pentru elevi includ 

ore suplimentare de limba engleză, dar și dezbateri, discuții, mese rotunde, prezentări și ateliere de 

lucru.  

Atunci când situația sanitară o va permite, elevii vor participa direct la campanii de voluntariat 

în comunitate și la activități de service-learning. De acest proiect beneficiază 25 de elevi din județul 

Mehedinți, care provin din școli gimnaziale și licee, patru dintre aceste unități școlare fiind situate în 

mediul rural. Elevii sunt dezavantajați din punct de vedere economic, dar sunt capabili de performanță 

și au rezultate bune la învățătură. Proiectul durează 15 luni și oferă celor 25 de elevi șansa de a avea 

acces la educație de calitate, atât în ceea ce privește limba engleză, cât și conținuturile predate.  

Proiectul „Confident Teacher, Well-off Community” are ca membri în grupul țintă 20 de 

profesori de limba engleză care predau în școli din mediul rural din județul Mehedinți, cele mai multe 

dintre aceste unități școlare fiind situate în zone cu potențial de dezvoltare a turismului, cum ar fi 

zona de nord a județului sau (deja bine-cunoscuta) Clisura Dunării. Sesiunile pentru profesori au loc 

o dată pe lună de-a lungul întregului an școlar 2020-2021.

Inovația acestui proiect este faptul că în timpul fiecărei sesiuni există un invitat special – 

profesor dintr-o școală sau universitate din altă țară – care împărtășește idei și bune practici cu 

profesorii mehedințeni. Țările din care provin acești experți în educație sunt dintre cele mai diverse: 

Portugalia, Georgia, Indonezia, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Mexic, Grecia sau Belgia, iar 

coordonatorul și formatorul din cadrul acestui proiect i-a întâlnit pe acești experți de-a lungul anilor, 

la diferite evenimente de formare profesională (conferințe, cursuri de formare, panel-uri, etc) la care 

au participat împreună.  

Temele pe care le abordează proiectul sunt diverse și de actualitate pentru profesori, iar în 

timpul sesiunilor de lucru discută, împărtășesc idei și experiențe, lucrează împreună și mai ales au 

sentimentul, (așa cum a mărturisit cineva chiar înainte de debutul proiectului) că „ne bagă și pe noi 

cineva în seamă pentru că de cele mai multe ori profesorii din mediul rural nu există”. Poate una 

dintre cele mai actuale teme de care se ocupă acest proiect este cea legată de educația media – un 

concept relativ nou atât pentru profesori cât și pentru elevii acestora. Profesorii învață nu doar ce 

înseamnă să fii alfabetizat media, ci și cum pot integra cunoștințele pe care le dobândesc în cadrul 

programului, la orele de limba engleză pe care le desfășoară la clasă.  
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Între cele două proiecte coordonate și implementate de Liceul Tehnologic „Lorin Sălăgean” 

există o legătură strânsă: patru dintre profesorii care beneficiază de cursul de formare au fost selectați 

pentru a coordona elevii implicați în proiectul pentru elevi, „English Language Program for Youth”. 

Astfel, acești profesori au șansa de a pune în practică ceea ce învață în timpul formării, iar acest lucru 

se întâmplă în realitate, nu doar pe hârtie.  

Proiectul „Confident Teacher, Well-off Community” este promovat atât în țară cât și în 

străinătate, iar două exemple în acest sens sunt Kent State University, Ohio, SUA 

(https://www.ksuteafulbright.com/post/fulbright-stories-connecting-the-dots) sau Fulbright Romania 

(https://fulbright.ro/alumni/nadina-nicolici/). În plus, o parte dintre profesorii implicați direct în acest 

proiect au avut șansa de a-l întâlni în luna decembrie 2020 pe Excelența Sa, Ambasadorul SUA la 

București, Adrian Zuckerman, cu care au discutat despre problemele învățământului românesc, dar și 

despre soluții, idei noi și perspective..  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Nicolovici Constantin 

Colegiul Tehnic Mătăsari, Jud. Gorj 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să 

pregătescă elevii pentru viitor. 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este 

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 

concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 

– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de 

educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele 

preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct 

dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la 

nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume 
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așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să 

asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și 

competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un 

moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de 

oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 
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Activitatea profesorilor și mijloacele de predare online 

Nicu Simona Claudia   

Colegiul Național Elena Cuza Craiova 

Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată. Învățământul on-

line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect etapizate (vedem acum 

multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media în această perioadă). 

 Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de 

verificare și notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu 

toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ și am ”îmblȃnzit” aplicații care 

faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. 

Resursele Web au devenit aproape indispensabile ȋn predare, ȋnvatare ṣi evaluare. Noile 

tehnologii oferӑ o gamӑ variatӑ de aplicaṭii, metodele convenṭionale de predare având din ce ȋn ce 

mai mult o alternativӑ viabilӑ. Aplicaṭiile Web sunt mult mai complexe, accesibile ṣi variate, astfel 

cei care ȋnvaṭӑ pot accesa de acasӑ resursele necesare, doar cu câteva click-uri. 

Web site-ul este un instrument nou, foarte eficient, care faciliteazӑ procesul de predare/ ȋnvatare 

ṣi nu numai. Web-ul asigura elevilor un pachet variat de informaṭii ṣtiinṭifice fiind incluse ȋn baze de 

date, biblioteci online, etc. Atât profesorii cât ṣi elevii pot schimba idei, opinii, prin intermediul e-

mailului, chat-ului sau site-uri de socializare. Aceṣtia pot organiza excursii virtuale ȋn muzee de artӑ 

sau ṣtiinṭӑ, ȋn centrele de cercetare, locuri mai greu accesibile elevilor. De asemenea, elevii pot 

publica proiecte, lucrӑri online acestea fiind vizualizate ṣi evaluate fie de cadrele didactice, fie de 

colegi.  

Clasa este acum un mediu virtual de ȋnvӑṭare iar aceasta nu mai este determinatӑ de timp ṣi 

spaṭiu. Lectṭile on-line pot prezenta acelaṣi conṭinut ṣi pot fi dezbӑtute la fel ca ṣi lecṭiile 

“convenṭionale”. Avantajul este ȋnsa faptul cӑ aceste lecṭii pot fi accesate oricând ṣi oriunde. Ȋn 

condiṭiile unei motivaṭii suficiente, orice student care are acces la un calculator poate obṭine o educaṭie 

cel puṭin egala cu unul care beneficiazӑ de un program tradiṭional.  

Ȋnvӑṭӑmântul bazat pe resurse Web prezintӑ numeroase avantaje faṭӑ de ȋnvӑṭӑmântul 

tradiṭional. Cursanṭii ȋṣi pot alege domeniile de cunoaṣtere, ȋṣi pot urmӑri propriile interese ṣi pot 

accesa informaṭiile la propriul nivel.  

Timpul nu este determinat ca ȋntr-o sala de curs, programul fiind mult mai flexibil. Elevii pot 

accelera procesul de ȋnvatare sau ȋl pot ȋncetini. Deasemenea acest tip de ȋnvӑṭare permite atât elevilor 

cât ṣi profesorilor sӑ interacṭioneze ȋntr-o comunitate on-line fӑrӑ a fi prezenṭi ȋn acelaṣi loc sau timp.

Acest tip de ȋnvӑṭӑmânt permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri 

externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio ṣi video ȋn clasa sa virtualӑ.  Astfel elevul 

devine un „cӑutӑtor de cunoaṣtere, mai degraba decât un depozit” (Freire, 1970).  
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Internetul este aproape indispensabil atât pentru elevi cât ṣi pentru profesori. Acesta 

ȋmbunӑtӑṭeste procesul de predare-ȋnvӑṭare, ajutӑ la transmiterea informaṭiilor de cӑtre profesori ṣi la 

asimilarea acestora de cӑtre elevi. 

Cu ajutorul resurselor web cadrele didactice au posibilitatea de: 

1. a se informa, documenta ṣi extrage informaṭii utile dezvoltӑrii lor profesionale;

2. a vizita site-ul ministerului, inspectoratului pentru a fi la curent cu noile programe ṣcolare ṣi

cu programele ȋn derulare la care pot participa; de asemenea, pot accesa forumuri dedicate cadrelor 

didactice ṣi pot comunica cu colegi din alte ṣcoli pe teme de interes comun; 

3. a accesa informaṭii de pe site-uri de tip wiki (exerciṭii de auto-evaluare/ teste);

4. a declanṣa desfӑṣurarea unor activitӑṭi/aplicaṭii;

5. a crea o biblioteca on-line, etc.

Învățământul on-line reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu 

au posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, ”față în față”  sau adecvată unor 

contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de 

învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis.  

Bibliografie: 

1. Rozsa Peter, Jocul cu infinitul, Editura Științifică, București, 1959

2. Eugen Rusu, Psihologia activității matematice, Editura Științifică, București, 1969

3. www.elearning.ro
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DE CE ESTE IMPORTANT SĂ PROMOVĂM     

IMAGINEA UNITĂŢILOR ŞCOLARE ÎN COMUNITATE 

Prof. NICULA IONELA FLORENTINA         

GRADINITA P. P. ,,VOINICELUL” - SLOBOZIA 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Educația este obligatorie, dar din 

fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a 

unității școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în 

modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă 

capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale 

“clientilor”. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta 

reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi 

contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.  

De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru promovarea şi 

atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se creeze cea mai bună imagine 

posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi 

cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. 

Nevoile lui sunt centrale.  

Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. Vânzarea este "mişcarea a ceea ce 

ai de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc clienţii". 

Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât abordarea centrata pe vânzari. Pentru a 

reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi în 

continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior. 

Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se produc şi 

modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei.  

Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul necesar pentru 

a planifica răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu 

stabil, forţele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile 

de la an la an. Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’ , ce 

ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea 

desfăşurată de angajaţi-cadre didactice.  

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei , 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii 

şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o 

planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost:  

difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională,  
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programele și proiectele 

• educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; consilierea părinţilor

privind orientarea şcolară; 

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național

• în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele

de pe piaţa muncii locale / regionale; promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale 

(presă locală 

• scrisă, internet).

 Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în anul şcolar 

curent, a fost următoarea: 

-transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi

programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte 

educaționale derulate; 

-promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin revista “Din Dumbrava

minunată”, pagina web a grădiniței; 

Bibliografie: 

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (P.R.E.T.) 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

Scoala online 

PROF. INV. PRIMAR RODICA NICULA 

Scoala Gimnaziala "Grigore Dimitrie Ghica" Peretu, Jud. TELEORMAN 

Promovarea imaginii unităţii şcolare, reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei 

trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi.     

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, reguli şi 

interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, modificate şi 

îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. Imaginea este dependentă 

de sistemul informaţional în care se formează, fiind condiţionaţă de caracteristicile de vârstă, sex, 

religie, nivel de cultură şi instruire, apartenenţa etnică sau politică etc. 

Formarea imaginii unei institutii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce ţine pe de o 

parte de stilul managerial al conducătorului institutiei, iar pe de altă parte de activitatea desfăşurată 

de angajaţi . 

Obiectivul central este „Creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educaţie şi formare 

profesională la cerinţele pieţii muncii, a nevoilor şi intereselor elevilor, conform tendinţelor de 

dezvoltare economică locală, naţională şi europeană” şi „Asigurarea şanselor egale la educaţie şi 

formarea profesională pentru elevi din mediul rural. 

MISIUNEA ŞCOLII 

Să ofere educaţie la standarde de calitate, prin centrarea învăţării pe elev, pentru desăvârşirea 

intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea adaptării la schimbarea continuă a societăţii, 

condiţie esenţială a progresului economic şi cultural. 

Scoala - in parteneriat cu comunitatea locala - isi propune sa ofere sanse egale pentru educatie 

si cultura tuturor elevilor, indiferent de starea materiala si religie, promovand identificarea si 

dezvoltarea abilitatilor si capacitatilor fiecarui elev pentru a fi capabil sa se adapteze unei societati 

europene prin formarea unor comportamente si atitudini responsabile fata de ei si fata de comunitate.   

Urmarim ca scoala sa devina o unitate model in educarea tinerei generatii, sa mentina stacheta 

unei scoli ca adevarat lacas de cultura unde se formeaza tineri cu o pregatire temeinica, ridicata, 

performanta in unele domenii.    

VIZIUNEA SCOLII   

• sa faciliteze dezvoltarea individuala a fiecarui copil;

• sa creeze un climat de munca si de invatare care sa fie stimulativ pentru toti copiii;

• sa dea sens increderii si aspiratiilor lor, pe termen lung, de crestere si dezvoltare;

• sa furnizeze parintilor siguranta ca prescolarii, scolarii traiesc si muncesc intr-un cadru    sigur,

invata sa coopereze liber cu altii si sunt pregatiti pentru o formare permanenta personala; 

• sa ofere comunitatii modele de tineri apti sa se integreze cu succes in sistemul de invatamant

SCOPURILE STRATEGICE 

1. Constituirea imaginii şcolii

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, FEBRUARIE, 2021

1266



2. Promovarea imaginii şcolii

3. Menţinerea imaginii şcolii noastre

OPŢIUNI STRATEGICE  

a) Dezvoltarea curriculară;

b) Dezvoltarea resurselor umane;

c) Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei material

Evoluţia tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media şi multi-media, lărgirea 

orizontului informaţional al societăţii actuale, a determinat o creştere a atenţiei ce trebuie acordată 

promovării instituţiei difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele didactice, 

proiectele educaţionale , resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea elevilor  rromi, a părinţilor, privind orientarea şcolară şi profesională;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, internaţional, în scopul

promovării 

• imaginii şcolii şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa muncii regionale

• promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă scrisă, TV, internet).

• continuarea traseului educational al copiilor: prescolar, invatamant primar,

• dezvoltarea competentelor de relationare interculturala, conservarea traditiilor locale,

identificarea unor traditii pierdute; 

• crearea unui climat de siguranta fizica pentru elevii scolii si a unui ambient placut;

promovarea educatiei ecologice in scopul protectiei mediului; 

• sprijinirea elevilor mai putin motivati si mai putin sustinuti de familie in vederea ameliorarii

rezultatelor scolare. 

Intr-o scoala a viitorului obiectivul ar trebui să fie acela de a promova creativitatea ca factor 

cheie în dezvoltarea competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale, prin învăţarea pe tot 

parcursul vieţi. Pentru profesor, in şcoala viitorului trebuie să se pună accentul pe o educaţie de 

calitate şi să fie axată pe valori în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două 

condiţii esenţiale în opinia lor: şcoala viitorului trebuie să le placă, dar să fie şi eficientă. 
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Parteneriatul școală-familie   

Doi piloni de rezistență în educație 

Prof. inv. preșcolar Niculae Denisa 

Grădinița este o etapă în cadrul programelor de dezvoltare care are în vedere experiența deja 

acumulată de copil în mediul familial. De aceea, intervenția educativă din grădiniță trebuie constituită 

în parteneriat educativ cu familia. ,,Emil Păun, Educația preșcolară în România, EDP București, 2012, 

pag. 63. 

Grădinița e o treaptă superioară în dezvoltarea personalității copilului, iar familia trebuie să 

deschidă poarta bucuriei de a merge la grădiniță, apoi la școală, copiilor pe care-i au. Sunt adesea 

situațiile în care se manifestă respingere față de școală, atitudini negative ale copilului față de 

grădiniță ori școală, instabilitate relațională, sabotarea autorității dascălilor , transformându-i în ,,Bau-

bau,,. 

Multe dintre aceste manifestări sunt cauzate de influențele mediului de proveniență (parinți, 

bunici, frați mai mari). În familie nu este destul de bine pregatit terenul psihologic pentru grădiniță și 

școală. Unii părinți recurg la a-i ameninta pe copii cu școala (“las’ ca mergi tu la școală ... vezi tu 

acolo!“ ) Astfel apare încă de la început sentimental de respingere. 

Alți părinți sunt preocupați de a-i învăța pe copii să scrie, să citească, să socotească, forțat și 

greșit, înainte de merge la școală. Folosindu-se de cele mai multe ori procedee metodice inadecvate, 

se ajunge la o respingere a activității școlare de către copii, însoțită de tulburări afectiv-emoționale. 

Cei șapte ani de acasă constituie și primul model social cu o mare influență asupra copiilor 

privind modul lor de relaționare, comportare și de integrare școlară. Stategiile educative la care se 

face apel în familie determină în mare masură rezultatele pre/școlare ale copiilor și comportamentul 

lor sociomoral. 

Comportamentul educativ al părinților, chiar dacă e bine intenționat, poate avea efecte negative 

asupra copiilor. Sunt părinți supraprotectori care consideră că școala are o serie de cerințe educative 

ce depășesc posibilitățile copiilor sau copiii lor fie sunt de o inteligență rară, fie neajutorați, plăpânzi, 

fragili și trebuie menejați. Aceasta neconcordanță de cerințe între familie și școală  poate determina 

o atitudine necorespunzătoare a copilului față de școală.

Pe de alta parte, mediul școlar se caracterizează prin o anumită neutralitate afectivă. Învățătorul 

e mai puțin tolerant decât mama, bunica sau chiar educatoarea, e mai autoritar, cere respectarea a mai 

multor reguli. Câmpul relațional se amplifică în școală; relațiile cu ceilalți copii se bazează pe 

reciprocitate și egalitate. Statutul de elev impune noi îndatoriri. În cazul unui copil răsfățat, aceasta 

schimbare de situație poate fi cu greu acceptată.De aceea educatoarea și părinții trebuie să pregătească 

împreună copilul pentru următoarea etapă- școlaritatea 

Respingerea față de școală, aversiunea față de preocupările școlare pot apărea și ca urmare a 

neconcordanței între posibilitățile copiilor și perspectivele învățării în școală. Copiii rasfățați sunt 

hipersensibili. Dacă au o nereușită, o conștientizează imediat și excesiv. Ei pot fi invidioși pe reușita 

unor colegi. Aceste dificultăți pot constitui începuturile unei atitudini de respingere față de sarcinile 

școlare și, în acest caz, dacă părinții sunt interesați și reacționează bine, situația se rezolvă; iar în cazul 

în care nu sunt preocupați de aceste situații, le ignoră, le considera minore, apreciind că pot fi depășite 

supraestimând posibilitățile copiilor, fie sunt prea indulgenți și solicită prea puțin efort în comparație 

cu cerințele școlare. 
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În aceste situații copiii acumulează lacune în cunoștințe, nu sunt motivați pentru eforturi, trăiesc 

în permanent conflict determinat de ,,neconcordanța  dintre cerințele școlii și rezultatele obtinuțe de 

ei, de evaluarea rezultatelor de către școală pe de o parte și părinți pe de altă parte,, .Idem3 

 Copiii sunt derutați. Toate acestea exprimă tulburări de atitudini ale copiilor față de școală, la 

care contribuie mult atitudinea fie temătoare, agresivă sau nepăsătoare a părinților față de rezultatele 

școlare ale copiilor. 

De regulă, copiii răsfățati, când cunosc primele insatisfacții nu le mai place să învețe, dispare 

dorința de a cunoaște, evită sarcinile școlare. Se pot chiar simți stresați de situație. Apar  dificultățile 

de adaptare. Ele se caracterizează prin incapacitatea copilului de a se supune unui sistem de cerințe 

riguroase, prin instabilitate relațională, prin tulburări afective și comportamentale. Pot apărea tensiuni 

la școală datorită competiției la care ei nu fac față, nu se adaptează. Datorită educației din familie ei 

opun deseori rezistenață interioară față de școală și măsurile pe care învățătorul le ia. Pe de alta parte, 

la școală nefiind răsfățați ca și acasă, ei trăiesc o profundă nemulțumire și dezorientare. 

În vederea creării condiţiilor optime pentru integrarea copiilor este necesar ca şcoala, familia şi 

comunitatea să preia responsabilitatea diferitelor atribuţii pe parcursul stadiilor de dezvoltare ale 

copiilor. O cooperare bazată pe încredere asigură integrarea lor socială. Rolul părinţilor ca experţi ar 

trebui recunoscut şi utilizat. Comunitatea poate reprezenta o legătură foarte importantă în acordarea 

sprijinului între şcoală şi familie. Resursele pot fi utilizate mult mai eficient în cadrul unei cooperări 

bazate pe încredere. 

Grădinița/Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai educaţiei, iar între aceştia şi 

comunitate, mediul extraşcolar şi extrafamilial, pendulează copilul, obiect şi subiect al educaţiei. 

Dacă aceste medii educaţionale se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna 

integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. 

Când educatoarea consideră comunicarea ca fiind indispensabilă pentru succesul copilului, ea 

devine parte integrantă a activităţilor de zi cu zi. Comunicarea cu familia presupune să alocaţi timp 

suficient, să creaţi ocazii şi încurajaţi familiile să discute cu dumneavoastră despre ideile, bucuriile, 

scopurile şi grijile preșcolarilor; să stabiliţi locuri special amenajate pentru a purta discuţii între patru 

ochi şi să trataţi întotdeauna informaţia primită ca fiind confidenţială; deoarece familiile vă vor 

împărtăşi informaţii cu adevărat personale, este de datoria noastră, a educatoarelor, să le asigurăm că 

ele vor fi strict confidenţiale. Tocmai de aceea există și activitățile de consiliere sau ședințe cu părinții. 

În concluzie, pentru realizarea parteneriatului cu părinţii este esenţial ca aceștia să fie priviţi ca 

participanţi activi care pot aduce o contribuţie reală şi valoroasă la educarea copiilor lor, să fie parte 

la adoptarea deciziilor privitoare la copiii lor, să se recunoască şi să se aprecieze informaţiile date de 

părinţi referitoare la copiii lor, să se valorifice aceste informaţii şi să se utilizeze în completarea 

informaţiilor profesionale, iar responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi educatori.  

Munca în parteneriat este şi în avantajul copilului şi în interesul acestuia, deoarece permite o 

organizare mai bună a întregului demers educativ-recuperator, colaborarea şi comunicarea 

permanentă între partenerii adulţi constituie un model de comportament şi pentru copii.  

Din punct de vedere afectiv, copiii capătă încredere în ei, îşi dezvoltă autonomia, le apar 

sentimente de bucurie şi satisfacţie, simt interesul, afecţiunea, aprecierile adulţilor cu privire la 

activitatea lor pentru părinţi, pentru cadrele didactice, pentru comunitate. Este clar faptul că pentru a 

realiza un parteneriat la nivelul intervenţiilor timpurii asupra copiilor trebuie să fie suficiente 

informaţii la îndemâna părinţilor şi că deciziile trebuie pregătite cu grijă şi împreună. 
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Importanţa activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii grădiniţei 

Prof. înv. preş. NICULAE MARIA 

G. P. P. NR. 4 Slatina 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Noua orientare a învățământului românesc urmărește dezvoltarea gândirii critice a copiilor prin 

folosirea unor metode și tehnici activ-participative care pun accentul pe participarea activă a copilului 

și îl plasează pe acesta în centrul procesului de învățare. Copilul dobândește capacitatea de a gândi 

critic în timp, ceea ce-i permite să se manifeste spontan, fără îngrădire, fără să-i fie teamă de părerea 

celor din jur, oferindu-i  putere și încredere de analiză și reflexie. 

Jocul este principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ din grădiniță, iar 

”utilizarea calculatorului este pentru copil un mod de a învăța, jucându-se”. (Elena Nica) 

În activitățile desfășurate cu preșcolarii se poate folosi ca metodă învățarea asistată pe calculator 

dacă sunt îndeplinite cumulativ trei coordonate esențiale: cadrele didactice dispun de pregătirea 

necesară care să le permită utilizarea calculatorului, grădinița să dețină baza materială necesară 

desfășurării activităților asistate de calculator, timpul alocat să fie în concordanță deplină cu nevoile 

și nivelul de vârstă al preșcolarilor. 

În activitatea cu preșcolarii, utilizarea tehnologiei informației are un ecou pozitiv. În demersul 

de pregătire se pornește de la premisa că, alături de mijloacele didactice clasice, calculatorul este un 

instrument didactic ce poate fi folosit în scopul eficientizării activităților. 

Utilizarea calculatorului în activitatea didactică crește randamentul profesorului, încurajează 

inovația/ modernizarea procesului didactic, facilitează înțelegerea fenomenelor de către copii, 

promovează învățarea cooperativă, dezvoltând abilități de lucru în echipă, permite o învățare 

individualizată, personalizată. TIC se poate utiliza pentru următoarele tipuri de activități: predarea și 

învățarea ce se poate face utilizând lecții electronice, interactive, multimedia (un film documentar sau 

didactic, o pagină web, o prezentare pe calculator), softuri educaționale, activități în care se cere 

copiilor să fie creativi, să exploreze și să inoveze, utilizând Internetul, îmbogățindu-și cunoștințele cu 

informații din domenii variate.  

Jocurile dezvoltă viteza de reacție, gândirea logică, spiritul competitiv. Copilul poate învăța 

prin joc, într-un mod plăcut și accesibil, culorile, cifrele, literele, formele geometrice, compunerea și 

descompunerea numerelor naturale, ordonarea obiectelor după diferite criterii etc. Calculatorul, prin 

intermediul softurilor educaționale, poate, în egală măsură, să instruiască, să ajute în rezolvarea unor 

sarcini și să distreze. Ambianța educațională specifică situațiilor de învățare ,,face to face” este 

înlocuită cu mediul virtual de învățare. 

Prezentarea diferitelor teme, care aparent sunt neinteresante sau dificile pentru copii, într-un 

limbaj atractiv, cu ajutorul imaginilor colorate și chiar a diferitelor sunete îi va captiva și va face 

înţelegerea mult mai ușoară. 
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Primul argument pro legat de utilizarea tehnologiei de copii este faptul că aceștia au parte de 

acces nelimitat la informație, care în timpul procesului de formare, ar fi un lucru benefic. Există multe 

aplicații în mediul online care îi ajută pe cei tineri să afle mai multe despre mediul înconjurător, 

despre societatea în care trăiesc, să învețe limbi străine și mult mai multe. Aceștia se pot bucura de 

videoclipuri explicative, poze detaliate însoțite de informații care sunt transmise, astfel încât ei să 

perceapă fără dificultate, ce le este prezentat. 

,,Jocurile dedicate învăţării şi dezvoltării copiilor sunt peste tot şi sunt recomandate şi folosite 

de către specialişti din toate domeniile. Acestea îi ajută pe copii în dezvoltarea gândirii şi a 

raţionamentului, a logicii. Sunt dedicate îmbunătăţirii atenţiei şi a memoriei, dar şi a timpului de 

reacţie”. 

De exemplu, pentru un copil este mult mai dificil să își imagineze anumite concepte abstracte 

cu care nu a mai avut contact, însă cu ajutorul calculatorului o poate face din nou și din nou până 

înțelege exact ce se întâmplă. 

Cel mai important argument pro din puctul meu de vedere este acela că, prin cele învățate la 

școală, copiii pun doar bazele a ceea ce urmează mai târziu. O astfel de predare asigură pregătirea 

copiilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă. 

Copiii și tehnologia – argumente pro - tehnologie 

•Copiii învață foarte multe utilizând tableta, având acces la informații noi la care nu au acces

direct în viață reală. 

•Copiii își dezvoltă abilități cognitive precum logică, imaginația, intuiția și capacitatea de a

găsi soluții la probleme și își îmbunătățesc timpul de reacție. 

• Prin intermediul aplicațiilor software creative și amuzante, copiii învață cu mai multă plăcere

și, în consecință, mai ușor. Acesta este motivul pentru care în multe țări au fost introduse manualele 

digitale în școli. 

•Mulți copii își îmbunătățesc abilitățile de citit și cunoștințele de limbă engleză, fiind motivați

să găsească singuri informații și jocuri noi. 

•Copiii au o ocupație care le face plăcere, atunci când posibilitățile de joacă sunt limitate.

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activitățile și implicit unitatea în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din grădiniţă, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un 

mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care copiii se integrează cu 

ușurință, crează o imagine pozitivă a unităţii. 

În concluzie,  imaginea grădiniţei poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenţei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activităţi extrașcolare. Grădiniţa noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. înv. primar NICULESC LIDIA CARMEN         

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS 

COM. BARU, JUD. HUNEDOARA 

„Informatica nu are limite. Iată un calculator capabil să scrie cărţi. Iată un altul, dispus să le 

citească.” (aforism de Vasile Butulescu din « Imensitatea punctului ») 

În contextul actual când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 

informațională apare nevoia de cunoaștere și la nivel informațional prin utilizarea calculatorului în 

educație, prin crearea de competențe digitale care vor oferi tinerilor o pregătire diversificată în viitor. 

Apariția calculatorului ca sursă de învățare, diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 

evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în România reprezintă o permanentă provocare 

pentru educație. 

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a meseriilor de bază, vom contata că nu există domeniu 

de activitate unde să nu se prelucreze sau să nu se transmită informații, unde să nu existe nevoia de 

cunoaștere a modului de utilizare a conținutului informatic. În prezent, avem accesul deschis la 

resurse educaționale, facilitate desigur de tehnologiile informației și ale comunicațiilor cu scopul de 

a dobândi competențe și cunoștințe care să ne permită să evoluăm, să ne formăm și perfecționăm, să 

participăm activ în societatea românească bazată pe cunoaștere. Este unul din avantajele de care ar 

trebui să beneficieze atât elevii/studenții, cât și profesorii/adulții în vederea accesului la educație, la 

schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală sau profesională. 

Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, al 

dezvoltării deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. Astfel, se va pune 

accentul pe disponibilitatea de a rezista unui efort intelectual, pe puterea de concentrare, de rezolvare 

de probleme, de manipulare a informației. Datorită acestui „cumul de informație” la care suntem 

supuși inevitabil, trebuie să deținem competențe digitale pentru a face față trend-ului, pentru a deține 

controlul și a fi stăpâni pe situație. 

În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă 

capacități de lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze 

cu profesorul astfel încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. 

Introducerea în școală a tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în 

procesul de învățământ.  

Actul de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii 

elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Se constată faptul că gradul de 

atractivitate al cursului sau al activităților școlare și extașcolare crește datorită utilizării calculatorului 

în proiecte educaționale (ex. prezentarea regiunilor Franței), prezentări multimedia (ex. Ziua 

Francofoniei, Ziua Educatorului, Ziua Europei), conținut predat (ex. folosirea documentelor audio-

video în predarea timpului viitor simplu la ora de limbă franceză, dezvoltarea competențelor orale cu 

ajutorul lecțiilor de audiție). 
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În rândul profesorilor, conceptul de e-learning câștigă teren. Deoarece performața în învățare 

este determinată în mare parte de strategii de instruire și demersuri didactice bine conturate, cadrele 

didactice caută să se adapteaze mediului școlar modern.  

Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, profesorii aleg să 

participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să se înscrie în forumuri de discuții 

pe teme de interes școlar, să acceseze materiale existente pe diverse medii de stocare (dischete, cd-

uri interactive, să descarce materiale didactice găsite pe diferite site-uri educaționale), să parcurgă 

etapele necesare dezvoltării personale, să creeze teste on-line, bareme de corectare, matrici, planuri 

remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor ușura munca didactică.  

În activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților 

de lucru. Sunt deschiși la tot ce presupunere inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de 

actualitate astfel încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de 

capacitate, de bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o 

carieră. 

Se pot remarca, astfel, valențele benefice pe care le are internetul în actul de predare-învățare-

evaluare, necesitatea accesului la informație, adaptarea rapidă la nou. Chiar dacă se configurează 

ideea că elevii asociază, din ce în ce mai des, internetul cu un veritabil profesor, calculatorul nu va 

înlocui niciodată total acțiunea profesorului, rolul acestuia neputând fi ignorat, fiind mai mult decât 

constructiv. 
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Tehnici de predare bazate pe evoluţia tehnologică 

Nimară Lavinia 

Liceul Tehnologic Bâlteni- Scoala Primară Cocoreni, Gorj 

În condiţiile societății informaționale utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale 

(T.I.C.) în sistemul de invățământ devine un imperativ necesitatea centrării procesului de invățământ 

pe elev, el devenind subiectul procesului de invățământsi care presupune individualizarea (cel putin 

relativa) a acestui proces. 

Folosirea tehnologiei informaționale reprezintă o posibilitate reală de individualizare a 

procesului de invățământ bazat pe clase si lecții (mulți profesori școlari nu cunosc posibilitățile 

tehnologiilor informaționale si modalitățile de aplicare a lor in practica pedagogica). 

Tentativele de utilizare a tehnologiei informaționale in procesul de studiu au un caracter 

accidental, nedirijat, mai mult demonstrativ din cauza lipsei cercetarilor fundamentale si aplicative. 

1. Cloud computing

Cloud computing-ul presupune o reţea imensă şi complexă de servere care va furniza

utilizatorilor atât spaţiu de stocare, cât şi putere de calcul sau programe, cu ajutorul unor dispozitive 

uzuale de navigare web. În acest fel, investiţiile costisitoare în aparatură si personal IT. 

2. Dispozitive personale de calcul

Tendinţa actuală în scolile din toată lumea este de a oferi un aparat de informare pentru fiecare

elev şi de a crea medii de învăţare care presupun accesul universal la tehnologie. Fie că dispozitivul 

este un laptop, computer sau un smartphone, sălile de clasa ar trebui sa fie pregatite pentru aceasta 

nouă schimbare în educaţie. 

3. Învăţarea mobilă

Dezvoltarea tehnologiei a transformat telefoanele mobile de tip „smartphone" în accesorii

indispensabile, atât pentru elevi, cât si pentru profesorii vizionari. 

4. Învăţarea permanentă

Odata cu dezvoltarea infrastructurii de conectivitate, dar şi a reducerii preţurilor computerelor,

sistemele de învăţaământ din întreaga lume îşi dezvoltă capacitatea de a oferi oportunităţi de învăţare 

pentru elevi „oricând, oriunde". 

5. Jocuri

Un studiu recent realizat de organizaţiile americane Pew Internet şi Life Project pentru Horizon

Report a descoperit că jocurile în reţea sau online sunt o parte importantă în viaţa tinerilor şi că oferă 

o oportunitate de interacţiune socială sporită şi de angajament civic.
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6. Învăţarea personalizată

Sistemele educative vor folosi în curând tehnologia pentru a întelege mai bine nivelul de

cunosţinte al unui elev, dar şi pentru a se putea adapta corespunzător atât lacunelor de învăţare, cât şi 

diverselor stiluri de învăţare.

7. Redefinirea spaţiilor de învăţare

individuale pentru elevi şi profesori într-o sala de curs este din ce în ce mai frecventă.

8. Schimb de conţinut educativ între profesori

Profesorii au început să formeze reţele în care identifică şi creeaza resurse de învăţare pe care

le consideră eficiente în clasă. manualul oficial şi, în anii următori, este posibil chiar să îl înlocuiască. 
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Promovarea imaginii scolii 

Nistea Szilvia 

Societatea umana evolueaza continuu,uneori cu pasi mai rapizi,alteori confruntandu-se cu 

diverse probleme si crize. In orice situatie, un domeniu importamt si prioritar al statului trebuie sa 

ramana educatia,care,la randul sau,are nevoie de formare continua pentru a corespunde cerintelor 

actuale ale societatii si sa pregateasca copiii si tinerii pentru a se integra activ in viata sociala si 

personala. 

Situatia de criza din primavara anului 2020, provocata de pandemia Covid 19, a scos la iveala 

problemele existente in societate, care cu certitudine isi va aduce aportul la o schimbare radicala a 

mentalitatii oamenilor.In acest context, se resimte o schimbare radicala a sistemului educational, 

pentru a-i face pe educabili sa devina mai costienti , mai flexibili si mai bine pregatiti pentru viata de 

maine cu surprizele sale. Schimbarea trebuie sa includa, implicarea mai larga a parintilor , dar si a 

membrilor comunitatii, in calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice, in aducatia tinerei generatii. 

Pe perioada izolarii, daca ne raportam la eficienta invatarii de la distanta, activitatea 

prescolarilor a fost cu siguranta cea mai afectata dintre toate nivelurile de invatamant, fiind o 

adevarata provocare (pentru prescolarii mai mari) sau chiar imposibila pentru cei mai mici.Totusi, 

parintii au primit sarcini de la educatoare cu referire la organizarea timpului si a activitatilor, sfaturi 

pentru o comunicare eficienta, bazata pr repere cunoscute copiilor si cu mult accent pe emotii. 

Instrumentele si strategiile utilizate pentur conectare la distanta au fost diferite:platforme 

educationale, prin video, filmulete cu activitati interactive, cantece ,simulari,aplicatii pe care 

educatorul le trimite parintilor pentru copil sau prin videoconferinte in grupuri mici.Insa, mai 

important decat metodele selectate este obiectivul interactiunii din aceasta perioada si anume 

conectarea directa cu prescolarul. 

Multi educatori si parinti au inteles ca nu atat proiectele didactice sau curriculumul scris 

conteaza mai mult,ci starea emotionala a copiilor si a parintilor sunt prioritate in aceasta perioada de 

izolare. Educatorii au indrumat parintii ca este important de organizat copiii sa nu inceapa ziua cu 

jocuri video/desene animate, pentru a diminua riscul demotivarii fata de activitatile cu valoare 

educativa superioara ulterioara.Contextul actual a accelerat , fie ca ne-am dorit sau nu, procesul de 

invatare online. Chiar daca multi dintre elevi si profesori nu au fost pregatiti pentru asta,unii nici nu 

si-au dorit,acum predarea prin intermediul internetului a devenit o necessitate.         

Copiii zilelor noastre au posibilitatea sa isi extinda cunostintele si abilitatile prin intermediul 

unor instrumente inovative,care pot fi accesate cu usurinta gratie generosului internet.Acestea 

prezinta avantajul interactivitatii,cat si al modului deosebit de atractiv in care sunt oferite.PC-ul sau 

tableta nu trebuie privite ca obstacole in calea cultivarii copiilor prin lectura, ci dimpotriva ca 

alternative mai tentante de a citi chiar si la varsta copilariei. Dovada ca platformele virtuale cu 

continut literar pentru copii au destul de mult succes. Pe aceste site-uri exista o colectie bogata de 

povesti, poezii, ghicitori, fabule, scenete si alte resurse educationale de acest fel. Este un spatiu virtual 

unde pot fi citite cele mai indragite povesti ale copilariei,scrise de autori ca Fratii Grimm,H.C. 

Andersen, Ion Creanga,Petre Ispirescu,Ioan Slavici,Mihai Eminescu si multi altii. De la nivel de 

gradinita pana la ultimele clase de liceu,aceste instrumente de invatare sunt extrem de 

practice.Numeroase platforme ofera fise de lucru pentru diverse discipline de studiu, destinate 

copiilor de varsta scolara sau prescolara. 

Trecand activitatea didactica realizata in cadrul platformelor educationale putem constata: 
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 Puncte forte: 

-acces la informatie structurata si sistematizata;

-posibilitatea de a discuta cu colegii;

-utilizarea resurselor informationale in activitatea de invatare;

-monitorizarea accesarii cursului de catre studenti;

-interactivitate si evaluare reciproca.

Puncte slabe: 

-accesarea cursului on-line nu presupune si invatarea;

-sunt nesesare conditii speciale(acces la internet);

-studentii nemotivati nu vor accesa platforma;

-platforma poate fi folosita de catre unii studenti doar pentru socializare;

-cadrele didactice pot fi suprasolicitate.

Oportunitati: 

-cursul poate fi accesat oriunde;

-permite valorificarea invatarii individuale;

-in cazul cursurilor deschise, pot fi accesate de catre studentii de la alte specialitati sau universitati

-este posibila comunicarea cu alti studenti si cercetatori.

Riscuri: 

-neprezentarea studentilor la ore;

-intelegerea eronata a continuturilor;

-realizarea activitatilor de catre alte persoane;

-limitarea studentilor doar la informare in baza continuturilor plasate pe platforma.

Prin prezentarea conditiilor care consolideaza rolul platformelor educationale in procesul 

educational, precum si prin analiza avantajelor si perspectivelor pe care le contureaza aceasta 

modalitate de instruire, am constatat ca astazi nu ne mai apartine alegerea:a utiliza sau nu tehnologiile 

moderne de predare. 

Aceasta reprezinta un rezultat al evolutiei civilizatiei umane si o conditie a realizarii procesului 

educational. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Educ. Nistor Elena Alexandra   

Grădiniţa cu Program Prelungit, nr. 29, Iaşi 

Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării autoeducației, 

atât a cadrelor didactice, cât și și a preşcolarilor pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea 

în totalitate în mediul online. 

Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj 

important: învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor și multă 

determinare; se poate face progres; se pot încuraja prescolarii in diferite activitati atractive. 

Tocmai de aceea, este important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în contextul 

actual (și în noua normalitate), fără a se afla în contradicție. 

Cadrele didactice  află de la părinți ce nevoi are preşcolarul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări 

și emoții resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul 

să fie ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv. 

În parteneriatul acestora, este nevoie și de membri ai comunității care să asigure dezvoltarea 

personală și socială, cât și sănătatea fizică și emoțională, prin diferite căi: consiliere, îndrumare 

spirituală, programe de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala etc. - cu atât mai mult 

în perioada pandemiei. 

Acest parteneriat educațional se menține cel mai bine, în contextul învățatului acasă, prin: 

• Comunicarea periodică, onestă și eficientă a informațiilor despre copii (stări și dificultăți

acasă, pasiuni, nevoi particulare) 

• Cunoașterea de către părinți a cadrelor didactice și a comunității (colegi, alți părinți)

• Evitarea învinovățirii unei tabere sau a alteia

• Discuțiile individuale părinte-profesor pentru învățare personalizată a copilului

• Colaborarea pentru rezolvarea problemelor copilului

• Implicarea în activități organizate de școală și comunitate

• Asistarea copiilor în realizarea sarcinilor de lucru online

• Solicitarea ajutorului când este nevoie

• Participarea părinților la deciziile luate împreună cu gradinita

• Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca prescolar (părinți) și cunoașterea în mediul

său familial (profesori) 

• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere

digitale, cursuri online în care să-și formeze pasiuni). 

O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea 

în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a părinților acestora. 

Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește următoarele funcții: 

– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;

– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;

– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările, exigențele

calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii educaționale; 
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– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu resursele

materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și serviciilor educaționale și 

să asigure realizarea obiectivelor prestabilite. 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Educația este obligatorie, dar din 

fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. 

“Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a 

elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi aşteptărilor acestora. 

Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta programul 

educaţional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. 

Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunităţii. 

Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, 

oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la 

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței noastre au fost: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele educaţionale

, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național în scopul

promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale; 

• promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă,

internet). 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere a 

fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul.  Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și 

servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt mijloace 

de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și 

vor fi uitate. 

Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele 

sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment dat. Este 

de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați de oferta actuală și 

apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII. ȘCOALA ON-LINE 

Prof. Viorica NIȚĂ 

Școala Gimnazială Aurel Solacolu, Ogrezeni 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu 

de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, 

angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea ofertei educaţionale la nivel 

instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor 

şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor 

proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună 

practică în managementul instituțional. 

Din punctul meu de vedere și ctivitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției 

școlare. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de 

acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile 

extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, 

instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva 

binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
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părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Un alt exemplu de promovare este combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea 

incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-

civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 
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Grădinița online – grădiniță modernă 

Prof. Înv. Preșcolar Nițoi Beatrice – Andreea 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14, Târgoviște, Dâmbovița 

Anul școlar 2019-2020 a adus o serie de provocări și oportunități pentru Grădinița cu Program 

Prelungit Nr. 14, din Târgoviște, județul Dâmbovița. Acceptarea grădiniței în programul european 

Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare: „Competențe 

europene pentru profesorii din grădinițe”, cod referință: 2019-1-RO01-KA101-062678, a fost un 

prim pas atât pentru promovarea grădiniței la nivel european, cât și pentru perfecționarea cadrelor 

didactice din unitate.  

Proiectul Erasmus+ cuprinde trei mobilități: „Coaching In Educational Contexts To Reduce 

Early School Leaving”, „Innovative Skills In ICT Through Collaborative And Project-Based 

Teaching And Learning” și „Let’s Make Our School More International, European Project Planning, 

Design, Management And Funding Under Erasmus+”, dintre acestea desfășurându-se deja primele 

două, a treia mobilitate urmând a avea loc în anul școlar 2020-2021.  

Cursul „Innovative Skills In ICT Through Collaborative And Project-Based Teaching And 

Learning” a avut loc în perioada 28 februarie – 07 martie 2020, în Alcalá de Henares, Spania, și a 

permis familiarizarea cadrelor didactice participante cu noi instrumente TIC, accesarea mai ușoară a 

unor platforme educaționale și crearea unor activități on-line captivante pentru preșcolari.  

Odată cu pandemia de Coronavirus și trecerea învățământului în mediul online, acest curs a 

permis cadrelor didactice din grădinița noastră să se adapteze mult mai ușor noilor cerințe. Au fost 

diseminate numeroase informații utile din cadrul mobilității, au fost prezentate aplicații pentru crearea 

de resurse educaționale online și în cele din urmă, au fost create clase virtuale pe platforma 

educațională ClassDojo, descoperită în cadrul cursului.  

Toate cadrele didactice din unitate au implementat acestă platformă, fiind atractivă, atât pentru 

adulți, cât și pentru preșcolari, și foarte ușor de utilizat. Sarcinile de lucru sunt postate detaliat, putând 

fi însoțite de imagini, clipuri video sau înregistrări audio, iar copiii, cu sprijinul părinților, încarcă 

rezultatele activității. Platforma oferă posibilitatea profesorilor să acorde feedback instant, să emită 

rapoarte de evaluare sau să ia legătura cu părinții copiilor prin mesagerie privată.  

Grădinița noastră a adoptat întotdeauna o atitudine deschisă cu privire la provocările impuse de 

diverși factori, iar trecerea în mediul online nu a fost altceva decât o oportunitate de a pune în practică 

noțiunile dobândite în cadrul mobilităților Erasmus+ desfășurate până în prezent, dar și de a exersa 

noi metode de predare, învățare și evaluare.  

Bibliografie: 

1. Dooly, Melinda, 2008. Constructing knowledge together, în Telecollaborative Language

Learning. A guidebook to moderating intercultural collaboration online; 

2. Ghid de management al proiectelor Erasmus+ de mobilități în domeniul educației școlare

/educației adulților; 

3. Suport de curs „Innovative Skills In ICT Through Collaborative And Project-Based

Teaching And Learning”, Alcalà de Henares, Madrid, Spania, martie 2020. 
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Promovarea imaginii şcolii 

Prof. înv. primar, Niţoiu Felix-Georgian 

Colegiul Naţional Pedagogic “Spiru Haret” Buzău 

Şcoala este un element fundamental al societăţii, iar promovarea imaginii acesteia trebuie să 

reprezinte un obiectiv prioritar în aceste vremuri de profundă transformare. Promovarea  imaginii 

şcolii reprezintă garantul pentru o bună colaborare între cei trei actori ai sistemului de învăţământ: 

şcoală- elevi- părinţi.  

În  zilele noastre şcoala trebuie să facă faţă  cerinţelor societăţii, nevoilor societăţii şi mai ales 

situaţiei impuse de pandemie . În această perioadă activitatea şcolară s-a realizat într-un mediu nou 

pentru toţi participanţii la actul educaţional.  Învăţarea online nu presupune doar conectarea unor 

dispozitive la diferite platforme  educaţionale  ci şi cunoştinţe solide de utilizare atât pentru cadru 

didactic cât şi pentru elevi. Toate activităţile pe care le realizăm în mod normal în cadrul orelor 

desfăşurate în şcoala au fost transpuse în mediul online atât cu efortul cadrelor didactice cât şi cu 

efortul elevilor.   

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele obținute de elevi la concursuri, olimpiade, evaluări naționale, prin diversitatea 

activităților extrașcolare de care sunt atrași elevii. Concursurile stimulează spiritul de inițiativă, 

abilitățile de comunicare și exprimare, imaginația, spiritul de competitivitate și oferă copiilor 

oportunități multiple de a asimila cunoștințe și abilități noi. 

Un rol important îl au şi concursurile şi activităţile extraşcolare care au ca scop formarea unui 

spirit competitiv în rândul elevilor. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional se face 

prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi 

beneficiarilor procesului educațional. Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, 

practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel 

de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritat,ă 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolar 

Bibliografie: 

•Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în

învăţământ. Chişinău: Lumina, 2014.

• Ionescu, M.; Chiş, V. (2001) , Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile

deinstruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană; 

• Stoica, Marin (2002), Pedagogie și psihologie, Editura Gheorghe Alexandru;

•Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, (2002 ) „Şcoala la răscruce. Schimbare şi

continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact”, Editura Polirom 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Nițu Claudia Maria   

Școala Gimnazială ”Gheorghe Magheru”, Caracal, Olt 

Activitățile educative, la nivelul școlilor, care s-au desfășurat în ultima perioadă, din primăvara 

anului 2020 până în prezent, au trecut în mediul online. Acest lucru a dus la o nouă abordare a actului 

educațional și, implicit, a tuturor proceselor educaționale deșfășurate la nivelul unităților de 

învățămant. 

Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se adapteze la 

noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul 

online. Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, iar 

elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea 

urma lecțiile online. 

Peste 1,5 miliarde de copii și tineri au fost afectați de închiderea școlilor din întreaga lume. În 

prezent, mulți dintre acești elevi învață și socializează mai mult online. Prin petrecerea unui număr 

mai mare de ore pe platformele virtuale, copiii pot fi expuși riscului de exploatare sexuală și 

ademenire în spațiul online, deoarece agresorii caută să profite de pandemia de COVID-19.  

Lipsa contactului direct cu prietenii și partenerii poate duce la asumarea unor riscuri mai mari, 

cum ar fi trimiterea unor fotografii cu caracter sexual, iar timpul mai mare petrecut online, fără un 

program bine structurat, poate expune copiii la conținut dăunător și violent și la un risc crescut de 

hărțuire online. 

Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 

continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 

intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. 

Această modalitate alternativă este studiată de zeci de ani deopotrivă de pedagogi, experți în 

design curricular și experți în noi tehnologii comunicaționale. 

Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin trei 

zone pedagogice: 

▪ învățarea online de calitate,

▪ predarea online

▪ proiectarea instruirii online

Cel mai adesea marcate de flexibilitatea organizațională și diversitatea ofertei, instrumentele

digitale pot fi foarte valoroase pentru pregătirea profesorilor. Instrumentele digitale permit astfel 

extinderea ofertei de cursuri de formare, flexibilizarea organizării timpilor de instruire și asigurarea 

în comun a acestora prin intermediul tehnologiei digitale.  

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 

oricând și oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul 
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nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate 

parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau  încetini. 

Învățarea online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, 

fără a fi prezenți în același loc sau timp. Din altă perspectivă,  elevii au posibilitatea de a prezenta 

mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare emoțională redusă. 

Bibliografie: 

https://www.unicef.org/romania/ro/ 

https://www.logiscool.com/ro/blog/ghid/educatia-copiilor 

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-

and-online-learning  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar: Nițu George     

Școala Gimnazială Dobrun, Județul Olt 

Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala trece online, iar angajații 

sunt încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și 

profesori, privind cu îngrijorare anul școlar. În contextul acesta, care sunt și cum se modifică rolurile 

familiei și ale școlii, în educația copiilor? 

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot 

fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor. 

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru 

activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei 

societăți echitabile , bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala să țină cont de marile schimbări ale 

lumii moderne și să recționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. Este 

ciudat, dar sistemul educațional este deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile 

individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, 

cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă 

eficiență. Anume marketingul educațional ar trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI 

și să pregătescă elevii pentru viitor. 

Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei 

trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.Educația este obligatorie, dar din fericire nici 

o instituție nu poate forța alegerea. “Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității

școlare de libertatea de alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea

nevoilor şi aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să

fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale “clientilor”.

O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția față 

de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, cercetarea nevoilor reprezintă 

partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de educație. Sociologii consideră că, fără a 

examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele preferințelor și consumului de educație și, 

implicit, parteneriatul cu familia devine mai fragil. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

Scoala online 

Prof.  Normambet Giorgiana 

Promovarea imaginii scolii este unul dintre instrumentele cele mai utile ale unei institutii de 

invatamant. De ce consider asta? Deoarece, daca promovarea este facuta eficient, in mod activ, 

sustinut, avem sansa de a trage spre noi exact acei elevi de care avem noi nevoie, acei elevi care ne 

vor permite sa obtinem rezultatele pe care ni le dorim, pe care ni le-am propus atunci cand am stabilit 

viziunea scolii. Un invatamant de calitate nu poate fi obtinut decat cu participarea unor elevi deschisi 

spre invatare si cu profesori dedicati si pasionati. Deoarece contextul social-economic este in continua 

schimbare, unitatea de învătămănt trebuie sa fie în continua schimbare pentru a raspunde nevoilor 

elevilor, parintilor. 

Contextul actual al invatarii online, ne-a fortat pe noi, profesorii, sa ne adaptam unui mediu 

complet nou, pentru unii dintre noi, sau sa ne perfectionam, pe altii. Indiferent de situatia in care ne-

am aflat, schimbarea a fost brusca si neasteptata. 

In eforturile noastre de a crea ore atractive pentru elevii nostri am cautat noi cai de comunicare, 

de adaptare a continuturilor si a modului in care acestea sunt transmise. Astfel, schema de la tabla a 

fost inlocuita cu scheme realizate in Word sau Whiteboard din aplicatiile pe care le folosim(Zoom, 

Teams, Google Classroom), dictarea a fost inlocuita de prezentarile PowerPoint, desenele de la tabla 

de fotografii, jocurile de fixare a cunostintelor de jocuri in WordWall, si lista exemplelor poate 

continua. 

Lucrul care ma bucura cel mai tare este ca elevii mei nu si-au pierdut interesul fata de materia 

pe care o predau, ca s-au lasat antrenati si atrasi de lumea fascinanta a viului, a biologiei. Au urmarit 

cu interes filmuletele pe care le-am prezentat intreband curiosi si cerand lamuriri suplimentare, 

realizand experimentele pe care eu le-am sugerat, filmandu-se in timp ce isi sustineau proiectele. 

Toate aceste gesturi, mai mici sau mai mari, nu au facut decat sa ne aduca mai departe in vremurile 

in care suntem atat de departe. Am ramas conectati printr-un fir invizibil, mai trainic chiar decat cel 

existent in perioada prezentei fizice la scoala. Atat ei, cat si eu, am reusit sa ne surprindem unii pe 

altii, sa ne facem surprise de neuitat, sa ne exprimam simpatia si recunostinta. 

De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii liceului nostru au fost: 

 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele 

educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; 

 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, national; 

 implicarea in proiecte, simpozioane, concursuri la nivel local, regional, national sau 

international; 

 în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele 

de pe piaţa muncii locale / regionale; 

 participarea la targurile de oferte educationale organizate la nivelul judetului; 

 promovarea imaginii liceului prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, site-ul 

web al liceului, pagina de Facebook a liceului). 

Pe langa aceste modalitati traditionale de promovare a imaginii liceului, anul acesta trebuie sa 

ne concentram asupra promovarii facute la distanta, in special prin intermediul internetului. Lucrul 

acesta ne limiteaza oarecum posibilitatile de promovare, nemaiexistand interactiunea directa dintre 
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cadrele didactice si elevii de gimnaziu care participau la targurile de oferte educationale, vizitele 

acestor elevi in cadrul liceului pentru a vedea baza materiala a acestuia, acum, aceste vizite, se fac in 

mod virtual, dar sunt convinsa ca munca tuturor cadrelor didactice ale liceului vor atrage un numar 

considerabil de elevi in anul scolar urmator, ca rezultatele si munca elevilor nostri vor fi apreciate si 

cunoscute de toti cei interesati. 

Spunand toate acestea, nu pot decat sa sper ca, in anul scolar urmator, elevii vor alege liceul 

nostru! 
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EVALUARE SUMATIVĂ- SEMESTRUL I 

FIȘĂ DE LUCRU 

D. Ș. - ACTIVITATE MATEMATICĂ

NOSAL RALUCA 

Colorează atâtea bile câte iți indică cifra. 

Recunoști cifrele din șir? Ele s-au amestecat și nu mai știu care este locul lor. Pune-le tu în 

căsuțe, la locul potrivit, ordonându-le crescător. 

4      6      2     3   1     5 

Formează mulțimi de același fel, numără elementele din fiecare mulțime și completează 

bulinele cu cifrele potrivite. 

3 

6 

5 

2 

4 

1 
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Școala on-line 

Prof.: Oancea Cosmina Daniela    

Școala Gimnazială: ”Miron Neagu”, Sighișoara 

Cerințele tot mai complexe ale societății contemporane din zilele noastre, influențează viața 

socială, economică, politică și culturală, influență care se răsfrânge asupra comunității locale și 

totodată asupra vieții copiilor. 

În acest context unitatea de învățământ, mediul de educare al elevului, trebuie să fie pregătită 

să facă față continuei schimbări, evoluției științifice și tehnologice. Inteligența, creativitatea, 

competența profesională, orientarea spre valori morale și estetice, dezvoltarea fizică sunt câteva din 

capacitățile adaptive menite să îl facă pe elev apt de muncă și să se integreze în societate. 

În ultimul timp s-a pus tot mai mult accent pe   educația holistică o educație permenentă care 

reunește educația formală, în sistem organizat în școli, educația nonformală în afara instituțiilor și 

educația informală, acestea trebuind să fie mereu complementare. Această educație informală a 

devenit prioritară în prezent. 

Contextul actual, al pandemiei, se pare că aduce schimbări radicale asupra societății pe mai 

multe planuri, însă închiderea școlilor a afectat profund educația și a reliefat inechitățile sociale 

existente. Trecerea învațământului de la frecventarea față-în-față la sistemul on-line a dus la 

provocarea unităților de învațământ și implicit a cadrelor didactice, elevilor și părinților de a face față 

momentului. 

Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe 

relații directe, de tipul față-în-față, la desfășurarea activităților didactice, exclusiv prin mijloace 

moderne de comunicare on-line, poate duce la schimbări perceptive ale educației. 

Această nouă abordare a procesului instructiv-educativ trebuie să fie direcționată în sensul 

dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, nimeni nu a fost pregătit pentru 

învățarea în mediul online. Cadrele didactice au fost provocate să se adapteze rapid la noua situatie, 

și să transmită elevilor că, învățarea trebuie să meargă mai departe dincolo de școală și cu 

instrumente online, să încurajeze elevii să învețe și să lucreze independent pentru a putea face 

progres și de ce nu performanță. 

Modul principal de comunicare școala- elev s-a îndreptat spre sistemul informațional,  

internetul, care era privit cu multă reticență inițial, devenind acum un mediu de promovare nelimitat. 

Totodată, petrecerea unui timp îndelungat alături de noul „partener” calculatorul poate deveni 

uneori riscantă, cu o influență negativă asupra dezvoltării personalității umane, interesul media fiind 

să ofere o satisfacție  căt mai multor persoane indiferent de valoarea acesteia. 

Pregătirea pentru mediul educațional on-line poate să aibă efecte pozitive dar și negative care 

se reflectă în scăderea apetitului de învațare, a gradului de motivație în cazul în care nu sunt ințelese 

corect sarcinile, scăderea capacității de concentrare a atenției care duc la manifestări de nervozitate, 

frustrare, stres în plan emoțional. 

În această situație de criză, cum este cea de față, pe termen scurt, pentru a asigura continuitatea 

procesului educațional, aceasta interacțiune on-line este o soluție corectă dar pe termen lung această 

interacțiune trebuie pregatită pentru a evita efectele negative. 

Promovarea imaginii școlii se realizează cu ajutorul unei oferte educaționale diversificată și 

flexibilă, cu rezultate educaționale pozitive ale elevilor. Fiecare cadru didactic este  ineresat  de nou, 
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printr-o perfecționare proprie, astfel încât să folosească mijloace tehnologice în strategii de predare 

atractive, adaptate la particularitățile elevilor, o educație individualizată. 

Oferta educațională a școlii, educația de calitate, combaterea discriminării a violenței, 

încurajarea unui comportament moral pozitiv duc la promovarea imaginii școlii, toate acestea fiind 

rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice. Să nu uităm că această imagine pozitivă se creează 

greu și se poate pierde foarte rapid. 
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CRANTA DANA‐IULIANA 10

CREAȚĂ ELENA‐FLORENTINA 12

CREȚA ALINA 14

CREȚESCU ELENA SIMONA 16

CREȚIȘTEANU‐SOARE ANDREEA 18

CREȚU MĂRIOARA 19

CRIȘAN CRISTINA LUCIA 21

CRIŞAN MARIA 23

CRISTEA DOINA‐ILEANA 24

CRISTEA GEORGIANA 26

CRISTESCU‐POPESCU ECATERINA 28

CRISTIAN GABRIELA 30

CRISTIAN VIOLETA 32

CRIVINANTU MIRELA 33

CRIVOI MIHAELA 35

CROITORIU CEZARA 36

CROITORU LUMINITA 38

CROITORU PĂDUREȚU BOGDAN GABRIEL 39

CROITORU PĂDUREȚU CAMELIA MARIA 41

CSINARDI ANGELA LILIANA 43

CUCEA CARMEN ANDREA 44

CUCEVAN LILIANA MINODORA 46

CUCU IRINA‐ELENA 48

CURUT ILINCA 49

CUSTARA ELISABETA 50

DABELEA MARIA 52

DANCIULESCU GETA 54

DAIA LAURA 55

DAMASCHIN EUSTINA GIANINA 57

DAMIAN CORINA 59

DAMIAN MONICA 61

DAN AGNETA 62

DAN BEÁTA‐ANDREA 64

DAN MARIANA‐AURICA 66

DANA SPINU 68

DANAILA IONELIA 69

DANCIU RODICA 70

DANCIULESCU MARIA MAGDALENA 72

DANIELA CIRSTEA 74

DANIELA GRASU 76

DANIELA IONESCU 77

DĂNILĂ MIHAELA‐DOINA 78

DARABANTIU DIANA 80

DARASTEAN IONELA 82

DASCALU ALINA‐IULIANA SI RIBA ELENA 84

DASCĂLU ANDREEA MĂDĂLINA  86

DASCĂLU ANDREEA‐CRISTINA 87

DASCĂLU MONICA 91

DASCĂLU RAMONA 93

DATCU ADELA CARMEN 95

DAVID DANIELA LEONTINA 97



DAVID DANIELA 99

DAVIDEL VIORICA 101

DAVIDUȚĂ ANTONINA 105

DEAC ALINA ILEANA 106

DEACONESCU LUMINIȚA 108

DEBRECZENI ALINA MARIA 110

DEBRECZENI TIBERIUS‐CAROL 112

DEBUCEAN ALINA 113

DECEAN LIVIA 115

DECU MARIANA 116

DEGAN LENUȚA 118

DEGUILLE MIHAELA 120

DELCEA SILVIA 121

DELIU MARIANA 123

DELUREANU ELIZA ROXANA 125

DEMENENCO DANIELA‐GEORGETA 126

DEMETER AURELIA 128

DEMETRESCU DANA  130

DERZSI‐RÁDULY KÁZMÉR 131

DIACONESCU ANCA VERONICA 133

DIACONESCU LOREDANA  135

DIACONU DUMITRA 137

DIACONU ILEANA 140

DIACONU MARIA 142

DIACONU MARIANA‐CĂTĂLINA 144

DIACONU NELU 146

DIACONU NICULINA 148

DICU FLORENTINA 150

DIMA DUMITRA FLORENTINA 152

DINCĂ ROXANA 154

DINDIRI CARMEN 156

DINU ADRIANA 158

DINU ANISOARA  159

DINU IONELA 161

DINU MANUELA 163

DINU OLGUȚA 165

DIREMIA MARIA MAGDALENA  167

DITU ELENA GABRIELA 168

DOBRE ANCA 170

DOBRE LAURA‐MIHAELA 172

DOBRICA IUSTINICA TEODORA 174

DOBRIN MARIA MIHAELA 176

DOBRIN MIHAELA 179

DOBROICA LAURA 181

DOBROICA ZAHARIA 183

DOCHIOIU GICUȚA 185

DOCIU DANIELA‐ALINA 186

DOCUTA ADRIANA 188

DOGARU MARIANA STELUTA 189

DOINIȚA BORȘ 191

DOROIMAN IRINA DANIELA 193



DOSPINESCU ANDREEA 194

DRĂGAN NICOLETA‐ELENA 196

DRĂGHIA MĂDĂLINA 198

DRĂGHICI LIVIA GEORGIANA 200

DRĂGHINA MICLOȘINĂ RAMONA / GUTA CORINA 202

DRĂGOI HANTEA SORIN 204

DRAGOMIR ELENA 207

DRAGOMIR MARIA CATALINA 208

DRAGOMIR NELUTA VERGINICA 210

DRAGOMIR STELUŢA 213

DRAGOMIR VALENTINA 216

DRAGOS MIRELA CAMELIA 218

DRĂGUȘ GEORGETA 220

DRĂGUȘIN MARIANA LUCIANA 223

DRAGUT MARIA 225

DRANGA OANA MIHAELA  226

DROC CORINA 228

DUCA MIHAELA SIMONA 230

DUGULEANA BIANCA‐ELENA 231

DULGHERIU PAULA VERONICA 233

DUMA IOANA 235

DUMA MIRELA 236

DUMBRAVA LARISA‐ELENA 238

DUMITRAȘC VIOREL 241

DUMITRAȘCU CORNELIA DIANA 244

DUMITRASCU ELENA 246

DUMITRESCU IRINA 248

DUMITRESCU NICOLETA 250

DUMITRESCU VERONICA 252

DUMITRIU ALINA 254

FILIP MIOARA VASILICA 256

DUMITRU LIDIA SIMONA 258

DUMITRU LILIANA 260

DUMITRU MARIOARA 264

DUMITRU SILVIA 266

DUNCA IOANA 268

ECLEMEA PAULA / SAMARA ANGELICA 270

EFTENIE LIDIA 271

EFTENIE SĂNDICA 273

ELENA FLĂMÎNZEANU 275

ENACHE ANCA 277

ENACHE LETITIA 279

ENACHE MARIA 281

ENACHE MIHAELA 283

ENACHE MIRELA 285

ENĂCHESCU ILEANA LOREDANA 287

ENĂȘESCU RADU‐ȘTEFAN 289

ENE CARMEN‐MONICA 291

EPURE AMALIA MARINELA 292

EPURE LILIANA 294

FAGHIURA FLORINA 296



FAINISI IULIA MIHAELA 298

FANGLI GETA‐ORESIA 301

FARCAȘIU OTILIA 303

FARCUT ADRIANA IOANA 304

FĂTU GABRIELA MONICA 305

FAZEKAS BEÁTA ORSOLYA 307

FEDMASU IONELA 309

FELOIU RAMONA 311

FERENC GABRIELA 313

FERTEA ELLA 315

FETEA ANCA 317

FIAT PARASCHIVA 319

FIERARU FLORI(1) 320

FILIP CORNELIA VIORICA 322

FILIP IULIA 324

FILIP MARIANA IRINA  326

FILIP MARINELA 328

FILIPOAIA CRISTINA‐IOLANDA 330

FILOTE TEODORA 332

FIRA RAMONA ‐ CONSUELA 333

FIRICEANU MARIA‐LILIANA 335

FIRICEL MARIANA 337

FIROANDA MARIANA‐DIANA 338

FIȘTEA FLORINA CAMELIA 341

FIT PAULINA 343

FLAVIA‐ALINA SAMSUDEAN 345

FLOAREA MARIANA 347

FLOREA ALINA NICOLITA 348

FLOREA DULCICA 350

FLOREA SILVIA 351

FLORESCU NICOLETA 353

FLORICA LUCIANA ANDREEA 354

FLORINA‐OANA CINCHEZA 356

FLUERASU GIORGIANA ROXANA 359

FODOR BEATA MONICA 361

FODOR TÜNDE SI MIKLÓS CSILLA 363

FOIAGU MARIA 364

FRAI CORNELIA MIHAELA 366

FRAICOR CRISTINA‐ANA‐MARIA 367

FRANGULEA ALINA GEORGIANA 369

FRANTIA NARCISA 371

FRĂŢILĂ ADINA IULIANA 373

FRICOSU IONELIA 376

FRÎNCU‐PREDICA IOANA MARILENA 378

FUGACIU MIHAELA 380

GABOR DIANA‐GABRIELA 382

GÁBORA‐MATE EVA 384

GABRIELA ILLES 385

GABRUS ANDREA 387

GĂBUREANU MARIA 389

GALAN LUCIA 391



GĂLĂȚANU LOREDANA 393

GĂNCEAN ENIKO 394

GANEA SANDA 396

GANEA VALENTINA 397

GÁSPÁR RENÁTA 398

GÂȚĂ ELENA CLEOPATRA 400

GATEA SORIN 402

GAVRIL CAMELIA 404

GAVRILĂ FLORENTINA ANCUȚA 406

GAVRILOIU CONSTANTIN SORIN 408

GAVRILOIU OTILIA 409

GAVRILUȚĂ RICA 411

GAVRIȘ MIHAELA PATRICIA 413

GEANGU‐RONCEA ELENA LAVINIA 415

GENERALU ANDRA‐MIHAELA 417

GEORGESCU LUMINIȚA‐FILOFTEIA 419

GEORGESCU MARILENA‐CAMELIA / RAVEANU MONICA 421

GEORGESCU MIHAELA SIMONA 422

GEORGIU MĂDĂLINA‐MARIA 423

GEORGIU VALERIA MONICA 424

GERGELY‐ KOVACS KATALIN 425

GHEORGHE LIVIA MADALINA 427

GHEORGHE ROXANA 429

GHEORGHITA CEZARINA 431

GHEORGHITA‐SCHIPOR LAURA‐MARIA 433

GHEORGHIU ALINA SIMONA 434

GHERASE VALENTINA 436

GHERASIM NARCISA 438

GHERASIMESCU TAMARA 439

GHERGHE SIMONA AURELIA 441

GHERGHESCU ANDREIA GEORGIANA 442

GHERLE ANAMARIA 444

GHERMAN CONSTANTIN 446

GHETU GEORGETA 447

GHICA CLAUDIA MARIANA 449

GHINESCU VASILE 450

GHIORGHIES STEFANIA 452

GHIŢĂ ANCA DENISA 457

GHIȚĂ DORALINA 458

GHITOAICA FLORICA 460

GÎTIN CRENGUȚA GEORGIANA 461

GIUBEGA CARMEN MARIA 463

GIURA IOANA‐CLARA 465

GIURGIU TEODORA ELENA 466

GLIGOR MIRCEA – ADRIAN 468

GLOGOVEANU MARIA‐ CAMELIA 470

GLONT IONELA‐CRISTINA 472

GOGA POMPILIA ADRIANA 474

GOGATA ANCA 476

GOGELESCU MARIUS PETRE 479

GOGELESCU‐BĂDIȚA ANA‐MARIA 481



GOGU MIHAELA 482

GOLU DANIELA 484

GORA NICOLETA‐LUMINIȚA 487

GORNIC MIRELA 489

GORUN MIRELA 491

GOSPODIN SORINA LACRAMIOARA 494

GRĂDINARU LAVINIA  495

GRAMADA LILIANA 497

GRAMADĂ MIHAELA 498

GRECU ȘTEFANIA 500

GREERE SIMINA 502

GRIDAN VASILE 503

GRIGORE CONSTANTINA 505

GRIGORE GABRIELA  507

GRIGORE MĂDĂLINA GABRIELA 508

GRIGORE MĂDĂLINA‐IULIANA 509

GROS CRISTINA MANUELA 511

GROSU LUMINIȚA 513

GROZA ELISABETA 515

GROZA MARIANA 517

GUDI ALEXANDRA 519

GUGIU VIORICA 520

GULER‐HAȚEGAN DORUȚA 522

GYORGY BEATA 523

GYÖRGY ÉVA 525

HÁM ILDIKÓ ERZSÉBET 527

HAN GETA 529

HANGA ANDRA‐ANDREEA 530

HANTEA ANELA 532

HANU FLORENTINA 534

HANZA CORNELIA DORINA 536

HARICLEEA DIUGAN 538

HÂRLĂUANU GABRIELA 539

HAȚEGAN‐BRUMAR MARIA 541

HERBEI CRINA 542

HÎNGU VIORICA 544

HIREAN CLAUDIA 545

HIRICĂ DANIELA FLORENTINA 548

HOARĂ VIORICA‐MIRELA 550

HODOR KLARA 552

HODOROGEA ROXANA 553

HOJDA S. MARIA(1) 555

HOLDIȘ ELVIRA DANIELA 557

HOMEAG MARIANA CARMEN 558

HOMEI LUCIA  560

HOMONE MANUELA FLORINA 562

HORCHIDAN IONELA CRISTINA 564

HOROIU LAURA 566

HRIȘCĂ IRINA 568

HUDISTEANU MARIA GABRIELA 570

HUICA CAMELIA 572



IACOB EMILIA 574

IACOB IULIANA 576

IAKAB ANAMARIA 577

IANCU CRISTINA 578

IANCU GETA 580

IANCU MARIANA 582

IANCULOVICI SAVDIA 584

IANOSI MELANIA GABRIELA 585

ICHIM BIANCA‐OANA 587

IFRIM MARCELA 588

IFTENE CRISTINA POMPILIA 590

IFTIMIA CRISTINA 592

IFTIMIE CORINA MIHAELA  594

IFTIMIE LĂCRĂMIOARA 595

IGNAT ELENA CRISTINA  597

ILAȘ MARIANA‐IRINA 599

ILASI IULIA‐CAMELIA 600

ILDIKÓ MÁRIA SZABÓ 602

ILEA TECLA 604

ILIE CĂTĂLINA‐GABRIELA 609

ILIE ELENA ‐ FLORINA 611

ILIESCU AURORA 612

ILIESCU LILIANA MARINELA 613

IMBREA NICOLETA, MACAMETE ADELA 615

IMRE ILDIKO 616

IOANA TOMESCU 618

IOJĂ ANCUȚA EMANUELA 620

ION DANIELA MARIANA 622

IONASCU ANA MIRABELA 623

IONAȘCU ELENY CRISTINA 625

IONCIU MAGDA 628

IONEL DANIELA 630

IONESCU ALEXANDRA ‐ MARIANA 631

IONESCU OANA DIANA 633

IONICA CHELE 634

IONIȚĂ GABRIELA 635

IONITA IONELA TATIANA 637

IONIȚĂ IULIA 638

IONIȚĂ RALUCA 640

IORDACHE CLAUDIA 641

IORDACHE CORINA IONELA 642

IORDACHE GEANINA‐ FLORENTINA 644

IORDACHE MIHAELA 646

IORDANESCU VALERIA 648

IORGA MIHAELA 650

IORGOVAN CAMELIA 652

IOSIF ANDREEA 654

IOSIF ELENA 656

IOSIM DANIELA CRISTINA 657

IOȚU NICOLETA DANIELA 659

IOVA RAMONA  660



IOVĂNESCU SIMONA MONICA 661

IOVIN ADINA 662

IOVIȚE MIHAELA‐CĂTĂLINA 664

IRIMIA ANCA 666

IRIMIA CARMEN 668

IRIMIA MIOARA 669

ISAC RUSALIN 671

ISPAS FLORINA 673

ISPIR IULIANA‐FLORENTINA 675

ISTÓK ÉVA 676

ISTRATE MIHAELA 678

ISTRĂTESCU ELENA 680

ISTUDOR OANA MARIA 682

ISZLAI RÉKA 684

IULIA NICA 686

IULIANA BORA 688

IULIANA ROȘU 689

IVANESCU CARMEN IOLANDA 691

IVANESCU ELIANA‐MIHAELA 692

IVĂNOIU VICTORIA MIHAELA 694

IVASCU ALINA‐GEORGETA 695

IVENTA AURORA ADINA 697

JÁSZAY LAURA‐ANDREA 699

JBANCA MONICA 701

JECHIL OANA‐MONICA 703

JIPA DANIELA 704

JÎTARIU ALINA‐ANDREEA 706

JITEA‐NICOLAE ANDREEA‐SIMONA 707

JOIȚA CARMEN 709

JOIȚA DIANA 710

JOZSA IZABELLA 712

JURCA EUFEMIA 713

JURCA IULIANA IOANA 715

JURCAN MIHAELA‐VETURIA 716

JURCHELA CRISTINA 718

JURJ CRISTINA EVA 719

JURUBIȚĂ MIRELA 721

KANYA JULIA 723

KELE IOAN 725

KELE TÜNDE ILONA 728

KIS ENIKO 731

KISS BEATA 733

KOLOZSVARI ANGELA ȘI  ȘIMON MARIA 735

KORNYA ERIKA ILDIKO 737

KORTNER TILORE 739

KOVACS ZOLTAN 742

KOVÁCS ZSUZSÁNNA 744

KOVÁTS ÉVA IRÉN 746

KRISTOF MIHAELA 748

LABANOV ADRIANA NARCISA 750

LABUS DANIELA 751



LACUREZEANU VERONICA 753

LAMBĂ ROBERTA 755

LAMBRU VIORICA 757

LĂSCOIU ADRIANA‐ELENA 759

LASTOVIEȚCHI ILEANA 760

LÁSZLÓ EMESE 763

LATA VIORICA ANGELA 764

LAȚCU ION‐MANUEL 766

LĂUTARU ELENA MARGARETA 767

LAVINIA HANSMANN 769

LAVRIC DANIELA 771

LAZĂR ALINA MARINELA 772

LAZAR CAMELIA GEORGIANA 774

LAZĂR GEORGETA MIHAELA 775

LAZAR GEORGETA 777

LAZĂR LIVIU 779

LAZAR MARIANA 781

LAZĂR RAMONA‐ELENA 783

LAZARIC STEFAN 785

LAZEA IONELA 786

LEFTER IULIA 787

LEITI MÓNIKA 789

LEONTE FLORENTINA 790

LICHI MIOARA 792

LILIANA VASILESCU 794

LINTE MARIONELLA 796

LIPOVAN CARMEN 798

LIVADĂ ELENA 800

LOGIGAN DANIELA 802

LORENA TOPCSOV 804

LOSTUN‐CIOBOTĂ ADELA 806

LOVIN DIANA 808

LUCA MARIANA ANGELA / MOCANU LOREDANA MARIA 810

LUCAN ANA‐MARIA 812

LUCESCU SIMONA 814

LUCIANA ANCUȚA VASILUȚĂ 816

LUCREȚIA CLAUDIA PORTASE 818

LUKACI SIMONA CLAUDIA  820

LUKACS EUGENIA NADIA 822

LUMINIȚA UJICĂ 824

LUNCAN IOANA ALINA 826

LUNGU LAURA 828

LUNGU MERENA 829

LUP CLAUDIA MARIA 831

LUP LUCIAN 833

LUP VICTORIA 835

LUPEA MIHAELA 837

LUPEI CODRUTA GHEORGHINA 839

LUPȘA CRISTINA RALUCA 841

LUPU CONSTANTIN 843

LUPU GHERGHINA 845



LUPU LUIZA 847

LUPU MARIA 849

MACOVEI DANIELA 851

MAGHIAR MARIA MAGDALENA 852

MAGHIAR RAMONA 853

MĂGIRESCU VIORICA LENUȚA 855

MAIER ARNOLD 857

MAIER ELISABETA TEODORA 859

MAIER FLORIN IOAN 861

MAIER FRANCISC 862

MALACU NICOLETA 864

MALIȚA ADRIANA 866

MALIȚA MARIANA 868

MALOȘ MARIA 870

MĂLUȚAN NICOLETA‐MARIA 871

MĂNĂILĂ DANIELA 873

MANCIU ADRIANA 874

MÂNDRU FLORELA ‐ MIHAELA 876

MĂNDUC ALINA 878

MANE IRINA AMALIA 880

MANEA ALINA CRISTINA 882

MANEA BEATRICE LĂCRĂMIOARA 885

MANEA GINA 887

MANEA MARIA CRISTINA 889

MĂNESCU EUGENIA MIRELA 891

MANOLACHE IRINA ANGELA SI CRAIOVEANU SIMOMA 893

MANOLACHI LILIANA 894

MANOLE DELIA MAGDALENA 895

MANOLE LUMINIȚA 897

MANUELA IFRIM 899

MARAVELA JANETA SIMONA 901

MARC AURICA 902

MARCHITAN MONICA 904

MARCU AUGUSTA DACIANA 906

MARCU NICOLETA 908

MARCU TEODORA  910

MĂRCULESCU ELENA‐FLORENTINA 912

MĂRCUȘANU MARIA‐ LUMINIȚA  914

MARDARE CORINA‐ELENA 916

MAREŞ ELENA 918

MARES NICOLETA 920

MAREȘ TITIANA 922

MĂRGINEAN ADRIANA 924

MĂRGINEAN GEORGETA ȘI POP CRISTINA 926

MĂRGULESCU MARCELA‐CARMEN 928

MARIAN MONICA 930

MARIANA RODICA BAZGAU 932

MARICA ELENA 933

MĂRICUȚĂ FĂNICA 935

MARIN GEORGETA VIRGINIA 937

MARIN IULICA SI CIUCIUC IULIAN 938



MARIN ROMICA 940

MARIN VICTORIA SIMONA 943

MARINCĂU DANIELA 944

MARINEAC ELENA 946

MARINESCU GABRIELA MARIA 948

MARTA CĂTĂLINA‐DANIELA 950

MARTALOGU DUICU MAGDALENA 952

MAŞCOVESCU ANCA OTILIA 954

MATĂRĂ WANDA 956

MATE CĂTĂLINA VIORICA 958

MATEI ANCUTA 959

MATEI GEORGETA 960

MATEI GEORGIANA CATALINA 962

MATEI ILEANA DANIELA 964

MATEI IONELA DANIELA 966

MATEI RALUCA 968

MATEȘ IONELA CRISTINA 970

MATHIAS MIHAELA 972

MAXITIAN CARMEN MANUELA 974

MAZILU ANISELA ELENA 976

MAZILU SIMONA 977

MEALHA CRISTINA 978

MEDGID MELEC 980

MEIANU AURELIA 982

MELINTE CAMELIA ‐ FLORINA 984

MERCESCU MARIA‐LILIANA 986

MERIȘESCU ANA‐MARIA 988

MESAROȘIU CORINA GEORGIANA 991

MEZIN DANIELA‐MĂRIOARA 993

MICLĂUȘ ALINA TUDORINA 995

MICLĂUȘ MARIA ANCA 997

MICULA LAVINIA‐ADRIANA 999

MIERCAN ELENA 1001

MIHAELA NEDELCU 1003

MIHAELA OPINCARIU‐MIHINDA 1006

MIHAELA ZENOVIA MIU 1008

MIHAI MARIA‐CLAUDIA 1010

MIHĂIASA CRISTINA LICA 1012

MIHĂIEȘ MARIA ALINA 1014

MIHAILA CRISTINA ANA 1015

MIHĂILĂ ILEANA‐ANCUȚA 1018

MIHAILOV VIVIANA‐ARABELA 1020

MIHĂLĂ ELENA 1022

MIHĂLĂ MARIA ANDREEA 1024

MIHALACHE GABRIELA 1026

MIHALCA GABRIELA LENUȚA 1028

MIHALCEA ADRIAN 1029

MIHALCEA IULIA 1031

MIHALI TÜNDE 1033

MIHEȚ ANCUȚA –FLORENTINA 1035

MÎINEA CRISTINA 1037



MIKLOȘ MIHAELA 1040

MILEA SORINA MARIANA 1042

MILICICI ANISOARA / OARGA DANIELA 1044

MILITARU ADINA FLORINA 1046

MILITARU ANCA‐MARILENA 1048

MILOȘ GIANINA 1050

MILOȘ LUMINIȚA LOREDANA 1052

MILU ADRIANA 1054

MÎNDROC NICOLETA 1057

MINEA NARCISA LILIANA 1059

MIRCIOV MANUELA 1061

MIRELA BĂICAN 1062

MIRON DANIELA 1063

MITITEAN LUMINITA MARIA 1065

MITITEAN OANA 1066

MITITIUC LĂCRĂMIOARA 1068

MITRACHE CARMEN CAMELIA  1070

MITREA MARICELA 1072

MITREA RAMONA 1074

MITRICĂ FLORIANA‐CORNELIA 1076

MITROI FLORENTINA NICOLETA 1078

MITU ANTOANETA 1080

MIU GINA 1082

MIU SIMONA 1084

MOCAN ELENA CLAUDIA 1086

MOCANASU ANCA 1088

MOCANU CORNELIA 1090

MOCANU IRINA LAURA 1092

MOCANU MARIANA ALINA 1093

MOGA POPA SIMONA GEORGETA 1095

MOGA RODICA 1097

MOGILDEA MIHAELA 1098

MOGOȘ REMUS MIRON 1100

MOIȘ MARINELA 1102

MOISE ALINA 1104

MOISE CAROL 1105

MOISE EMANUEL PETRICĂ  1106

MOISI ANA‐NICOLETA 1107

MOLDOVAN ANA MARIA 1108

MOLDOVAN CRISTINA ZENOVIA 1110

MOLDOVAN FLORENTINA MARIA 1111

MOLDOVAN GEORGIANA‐LAURA 1113

MOLDOVAN IONELA 1114

MOLDOVAN MARIANA ALINA 1116

MOLDOVAN VASILICA 1118

MOLNAR GIANINA 1120

MOLNAR IOLANDA 1122

MONE MIRELA 1124

MONTOI MIOARA LUMINIȚA 1126

MORA ANCA SIMONA 1127

MORAR AVIA‐CARMEN 1129



MORARU ELENA‐DANIELA 1131

MORARU ELENA‐LUCIA 1133

MORARU LAURA ADRIANA 1134

MORGOVAN BIANCA 1135

MORGOVAN CORINA 1137

MORGOVAN LARISA 1140

MORGOVAN MARIA 1142

MORJAN CRISTINA ANTOANETA 1144

MOROCAN FLORICA 1148

MOROȘANU LUMINIȚA 1150

MOȘ LUCIA 1152

MOTU ALINA 1154

MOVILEANU MARICICA 1156

MREGEA MIHAELA GEORGETA 1157

MUCĂLĂU LETIŢIA 1159

MUNTEAN IULIANA MONICA 1161

MUNTEAN SILVIA‐CORINA 1163

MUNTEAN VIRGINIA 1165

MUNTEANU DANIELA 1167

MUNTEANU IULIANA 1170

MUNTEANU‐ȘONTEA ELENA‐CRISTINA 1172

MURARIU ANGELA 1174

MURARIU AURA 1176

MURESAN ALINA 1177

MUREȘAN DELIA‐MIA 1178

MURESAN EUGENIA  1180

MUREȘAN MARIA EUGENIA 1181

MUREȘAN PATRICIA‐TEODORA 1183

MUŞAT MARIA 1184

MUSTACA DELIA 1186

MUSTAȚĂ MARIANA 1188

MUSTEA CARMEN ALEXANDRA 1190

MUTU ION NICOLAE  1191

NADĂ FLORENTINA ANCA 1192

NAE NICOLETA 1194

NAGY ANDREA 1196

DUMITRICA IONELIA LAVINIA 1198

NAGY NICOLETA‐GRAȚIELA 1199

NAGY NOEMI ROZALIA 1200

NANU ANDREEA 1202

NĂNUȚ IULIA CARMEN 1204

NĂPÂRLICĂ DANIELA 1208

NAUM MIHAELA‐VICTORIA 1212

NEACȘA MARIA 1214

NEACȘU DANIELA RAMONA 1216

NEACȘU MARIA 1221

NEAGU LILIANA 1222

NECHIFOR RALUCA 1225

NEDELCU ELENA 1227

NEDELCU OANA LOREDANA 1229

NEDIANU IOANA 1231



NEGOI GICA 1233

NEGRU FLORICA ADRIANA 1234

NEGULEASA CARMEN 1235

NEGULESCU LAURA 1238

NEGUȚI RAMONA GABRIELA 1240

NELUȚA OPREA 1242

NEMEȘ LILIANA DANA 1244

NICA ALINA CARMEN 1245

NICA ELENA LOREDANA 1246

NICA NICOLETA 1248

NICHITA MARIANA 1250

NICOLAE GABRIELA‐ALEXANDRA 1251

NICOLAE OLIVIA 1253

NICOLĂESCU OCTAVIA‐ MĂDĂLINA 1255

NICOLAIDI CĂTĂLIN SI LESNEANU IULIAN 1256

NICOLICI NADINA CARMEN 1258

NICOLOVICI CONSTANTIN 1260

NICU SIMONA CALUDIA 1262

NICULA IONELA FLORENTINA 1264

NICULA RODICA  1266

NICULAE DENISA 1268

NICULAE MARIA 1270

NICULESC LIDIA CARMEN 1272

NIMARĂ LAVINIA 1274

NISTEA SZILVIA 1276

NISTOR ELENA ALEXANDRA 1278

NIȚĂ VIORICA 1280

NITOI BEATRICE ‐ ANDREEA 1282

NITOIU FELIX‐ GEORGIAN 1283

NIȚU CLAUDIA MARIA 1284

NIȚU GEORGE 1286

NORMAMBET GIORGIANA 1287

NOSAL RALUCA 1289

OANCEA COSMINA 1290
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